
001 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

צמח  מבנה דרומי - בית החדשנות והמדע  ,  :'סמ ףדמכרז קבלנים -
חדר חשמל  מבנה  01

חפירה מילוי והפרדות מהקרקע  פרק  01

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

2,745.00 

2,745.00 

3,019.50 

301.95 

988.20 

164.70 

54.90 

54.90 

54.90 

5.49 

32.94 

5.49 

50.00

50.00

55.00

55.00

30.00

30.00

מ"ק

מ"ק

מטר

מטר

מ"ר

מ"ר

חפירה מילוי והפרדות מהקרקע פרק  01

כללי תת פרק 01. 01

ס"מ חפירה כללית בשטח לעומק  80

מילוי חוזר במצע מהודק בשכבות 

ס"מ בגובה  20 ארגזי פוליביד חיתוך "סכין "
ס"מ  מתחת לקורות בטון בעובי  30

מ"מ מעל ארגזי ניילון פוליאטילן בעובי  1
פוליביד 

ס"מ בגובה  20 ארגזי פוליביד חיתוך "סכין "
מתחת לרצפת בטון 

מ"מ מעל ארגזי נילון פוליאטילן בעובי  1
הפוליביד 

01.01.0010 

01.01.0015 

01.01.0020 

01.01.0030 

01.01.0040 

01.01.0050 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../2002 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

      

      
 

     
     
     
      
           
          
            
          
          
      
      
          
      
      
          

         
      

             
      

             
      
           

           
      

            
      

              
      
      
      

            
      

              
      
    

       
      
    

       
      
       
      
          

            
      

             
      

        
      

           
              

002 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףדמכרז  קבלנים  - בית  החדשנות  והמדע   , מבנה  דרומי  - צמח 
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   02 עבודות  בטון  יצוק  באתר 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   02  ע ב ו ד ו ת   ב ט ו ן   י צ ו ק   ב א ת ר 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 02  כ ל ל י 

 הנבמל דומצב וניה טקיורפה לכ .1:תורעה
 הנבמל דומצב תועצובמ תודובעה .2.םייק
 יריחמ .3.שרדיי םא שושיג תמרב ללוכ םייק
 םיצוק לש הרדחהו חודיק םיללוכ םיפיעסה
 םייקל םירוביח םיללוכ םיריחמה .4.םייסקופא
 תוימוקמ תוביצחו

 הגרד םינוטבה לכ לש הפישח תגרד:הרעה
 00.0 סלפמ3

ג"ע תוקוצי 03-ב תונוש תודימב דוסי תורוק 02.01.0010 
21,394.20 1,426.28 15.00 ק"מ  תובכשב קדוהמ עצמ

54,349.90 1,976.36 27.50 ק"מ  02.01.0030 04-ב ןוטב .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק

9,881.80 1,976.36 5.00 ק"מ  02.01.0040 04-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

יזגרא ג"ע הקוצי מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר 02.01.0050 
27,383.26 318.41 86.00 ר"מ  )דרפנב םידדמנ( דיבילופ

6,587.90 1,317.58 5.00 ק"מ  02.01.0060 חלשו םור ללוכ ןוטב תוגרדמ

74,596.40 433.70 172.00 ר"מ  40-ב ןוטב 02 יבועב ןוטב תורקת

 +60.3 סלפמ

02.01.0070 

37,880.31 1,646.97 23.00 ק"מ  02.01.0080 03-ב ןוטב מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק

3,952.72 1,976.36 2.00 ק"מ  02.01.0090 04-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

קורות  תחתונות  ועליונות  בחתכים  שונים  עפ"י
תוכניות  אדריכלות  וקונסטרוקציה   בטון  ב-  40

02.01.0100 
18,116.67 1,646.97 11.00 ק"מ

פלדת  זיון  כולל  קידוח  והחדרה  של  קוצים 
אפוקסיים 

02.01.0110 
74,113.65 4,940.91 15.00 ןוט

 +2.6 סלפמ

וא ,גנוטיא קולב י"ע תומוקה ןיב הדרפה 02.01.0120 
11,529.00 164.70 70.00 ק"מ  הדובא תונספט וא ,רקלק

26,351.52 1,646.97 16.00 ק"מ  02.01.0125 03-ב ןוטב מ"ס 02 יבועב ןוטב תוקעמ

14,822.73 4,940.91 3.00 ןוט  02.01.0160 ןויז לזרב

8,783.85 1,756.77 5.00 ק"מ  02.01.0320 םינוש םירוזאב תונוש תוקיצי
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2003 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



10/01/2022 

003 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

צמח  מבנה דרומי - בית החדשנות והמדע  ,  סמ ףדמכרז קבלנים -
חדר חשמל  מבנה  01
עבודות בניה  פרק  04

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

4,941.00 

4,392.00 

109.80 

109.80 

45.00

40.00

מ"ר

מ"ר

עבודות בניה  פרק  04

כללי  תת פרק 01. 04

כל מחירי הבלוקים בפרק זה כוללים  הערה :
חגורות אנכיות ואופקיות מבטון כולל זיון עפ"י 

דרישות התקן 

ס"מ עפ"י בניה בבלוקים מכל סוג בעובי  30
דרישת האדריכל 

י"פע מ"ס 03 יבועב גוס לכמ םיקולבב הינב
 לכירדאה תשירד

04.01.0010 

04.01.0020 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../004  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

      

      
 

     
     
     
      
           
           
        
      
    

          
      
    

           
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
      
    

           
      
      
      
    

           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

004 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףדמכרז  קבלנים  - בית  החדשנות  והמדע   , מבנה  דרומי  - צמח 
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   05 עבודות  איטום 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   05  ע ב ו ד ו ת   א י ט ו ם 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 05  כ ל ל י 

 תוללוכ ןניא תוינכותה :הרעה 00.0 סלפמ
 להנמ תשקב י"פע ועצוב תויומכה .םוטיא יטרפ
 .טקיורפה תא תמכל טקיורפה

איטום  קורות  קשר  בכל  היקף  המבנה  ע"י
מריחת  אטם  בטון  מסוג  סיקה  או  ש"ע 

05.01.0020 
6,588.00 164.70 40.00 רטמ

F- 30  על  הגג  בידוד  ע"י  פוליסטירן   מוקצף
בעובי   4 ס"מ   F- 30 מתחת  לשיפועים .

05.01.0060 
4,282.20 54.90 78.00 ר"מ

איטום  גגות  כולל  רולקות  ותעלות  בשתי 
שכבות  של  יריעות  ביטומניות  משוכללות 

מולחמות  לגג , המכילות  תוספת  15 % פולימר 
אלסטרומי  S.B.S , עובי  היריעה   4 מ"מ  עם  זיון 

לבד  פוליאסטר  במשקל  0 35 גר'/מ"ר  לרבות 
רולקות  7 /7 ס"מ . היריעות  בשכבה  התחתונה 
מולחמות  לתשתית  והיריעות  בשכבה  העליונה 

מולחמות  ליריעות  השכבה  העליונה , כולל 
פרימר  ביטומני  מסוג  "פריימקוט  101 " בכמות 

של  0 30 גר/מ"ר . עם  אחריות  בכתב  ל- 10
שנים .

05.01.0070 

15,586.74 199.83 78.00 ר"מ

בטון  שיפועים  בט-קל  00 14 ק"ג/מ"ק  עובי
ממוצע   15 ס"מ , שיפועים  עפ"י  אדריכלות .

05.01.0080 
1,647.00 82.35 20.00 ר"מ

 +02.6 סלפמ

בטון  שיפועים  בט-קל  00 14 ק"ג/מ"ק  עובי
ממוצע   15 ס"מ , שיפועים  עפ"י  אדריכלות .

05.01.0120 
5,764.50 82.35 70.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2005 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

      

      
 

                       
      
                         
      
    
     

           
      
    

          
      
    
     
     

          
      
    
     

           
      
    
     
     

        
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

        
      
    
     

         
      
      

              

005 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףדמכרז  קבלנים  - בית  החדשנות  והמדע   , מבנה  דרומי  - צמח 
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   06 נגרות  ומסגרות 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

 יללכ- תורגסמ 10.60 קרפ תת

מאחז  יד  מצינור    40  מגולוון  וצבוע  בתנור
בחדר  מדרגות .  בסימון  מ-01- 10 בתכניות 

ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.01.0010 

1,844.64 230.58 8.00 רטמ

צינור  הגנה  מגולוון , הקפי , בקוטר  "2  . בסימון
מ-01- 11 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.01.0020 
3,550.93 241.56 14.70 רטמ

RH S  מעקה  בחדרי  מדרגות   מורכב  מעמודי
40/40מ"מ  ומאחז  מצינור   40     מגולוון  וצבוע 
בתנור . בסימון  מ-01- 12 בתכניות  ועפ"י  מפרט

האדריכל .
 

06.01.0030 

4,726.79 450.17 10.50 רטמ

מעקה  מורכב  מעמודים   40  מאחז   40 ומילואה
רשת . הכל   מגולוון  וצבוע  בתנור . בסימון 

מ-01- 13 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.01.0040 

2,025.77 450.17 4.50 רטמ

דלת  פח  חד  כנפית  במידות  210/ 90 ס"מ
כדוגמת  "פלרז " או  שוו"א  לרבות  ידית  בהלה .

בסימון  מ-01- 31 בתכניות  ועפ"י  מפרט 
האדריכל .

06.01.0050 

17,128.50 5,709.50 3.00 'חי

דלת  פח  חד  כנפית  במידות  210/ 90 ס"מ
כדוגמת  "פלרז " או  שוו"א  לרבות  משקוף , ידית 

בהלה  ומחזיר  שמן .  בסימון  מ-02- 31 בתכניות 
ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.01.0060 

4,611.52 4,611.52 1.00 'חי

דלת  פח  רפפה  חד  כנפית  במידות  210/ 90
ס"מ  כדוגמת  "פלרז " או  שוו"א  לרבות  משקוף 

ומחזיר  שמן .  בסימון  מ-01- 33 בתכניות  ועפ"י 
מפרט  האדריכל .

06.01.0070 

4,611.52 4,611.52 1.00 'חי

דלת  פח  רפפה  דו  כנפית  במידות  0/230 15
ס"מ  כדוגמת  "פלרז " או  שוו"א  לרבות  משקוף 
ומחזיר  שמן . בסימון  מ-01- 34 בתכניות  ועפ"י 

מפרט  האדריכל .

06.01.0080 

5,380.10 5,380.10 1.00 'חי

דלת  פח  רפפה  דו  כנפית  במידות  0/230 16
ס"מ  כדוגמת  "פלרז " או  שוו"א  לרבות  משקוף 
מחזיר  שמן  ומנעול  מאסטר .  בסימון  מ-02- 34

בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.01.0090 

24,155.56 6,038.89 4.00 'חי

ארון  כיבוי  אש  חד  כנפי  מפיברגלס , לעמדת
כיבוי  חיצונית , במידות  120/ 80 ס"מ . בסימון 

מ-01- 62 בתכניות  ומפרט  האדריכל .

06.01.0100 

1,756.77 1,756.77 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2006 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

      

      
 

     
     
     
      
      
          
      
      
    
     
     
     
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

       
      
    
     
     

           
      
    
     
     
     
     

       
      
      
      
      
      
      
      
      

              

006 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףדמכרז  קבלנים  - בית  החדשנות  והמדע   , מבנה  דרומי  - צמח 
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   08 אינסטלציה  חשמלית 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   08  א י נ ס ט ל צ י ה   ח ש מ ל י ת 

 
 ת ת   פ ר ק  02. 08  ה א ר ק ו ת .

 :הרעה ******************************
 י"תו למשחה תונקת יפל הנעצובת תוקראה

****************************** .108 

 פס  השוואת  פוטנציאלים  ראשי  מנחושת 
אלקטרוליטית  בחתך  4* 50 מ"מ  באורך  8 .0

מטר  שאליו  תחובר  הארקת  הראשית  ומוליכי 
הארקה  שונים . בפס  יותקנו  ברגי  חיבור 

כמספר  המוליכים  המחוברים  אליו  בתוספת   5
ברגים  לשימוש  בעתיד  - הכל  קומפלט  עבור 

לוח  חשמל  מ.ג+מ.נ 

08.02.0010 

2,195.96 1,097.98 2.00 'פמוק

השלמת   מערכת  הארקת  יסוד , כולל  בניית
תוספת   לטבעת  גישור  מממוט  ברזל  בקוטר 

 10 מ"מ  מונח  בתוך  היציקה  של  קורות  הבטון 
מתחת  למבנה , כולל  ריתוך  ליצירת  רציפות 
חשמלית  בין  הקטעים . חיבור  ע"י  רתוך  של 

הזיון  ברצפת  המבנה , כלונסים  שבתוואי ,
הוצאת  "קוצים " מפלדה  מגולוונת  3* 40 מ"מ ,

וצנרת  "פד" ? 50 לגישור  ואיפוס  לפס 
השוואת  הפוטנציאלים,כולל  מוליכי  הארקה 

אנכיים  מקביליים  ויציאות  חוץ  לפסי  השוואה 
משניים  בכל  קומה  כמפורט   עד  לקומת  הגג   ,

כולל  קבעות  היקפיות  בקומה  רביעית 
ושמיניתכולל  מבנה  ומבנה  חשמל  חיצוני  עפ"י 

התוכניות  הכל  קומפלט 

08.02.0030 

1,097.98 1,097.98 1.00 'פמוק

הארקה  לכל  חלקי  המתכת  במבנה  ע"י  מוליך
 25 ממ"ר  מפס  הארקות  עבור  תקרות  צנרות 

מים  וכו  ביוב  ניקוז  מיזו"א  תיקשורת 
וכו'.(עבור  אגף  דרומי  וצפוני )

08.02.0040 

878.38 878.38 1.00 'פמוק

ביצוע  הארקה  אופקית  היקפית  חדשה  ע"י   4
שוחות  הארקה  מסביב  למבנה  בקוטר   60

ס"מ  כולל  אלקטרודה  מנחושת  באורך  0 30
ס"מ  סימון  השוחה  ושליוט  "הארקה  לא  לפרק 

 " כולל  חיבור  הטבעת  לפס  השוואת 
פוטנציאלים  ראשי  ע"י  מוליך   25 ממ"ר   .

08.02.0045 

6,587.88 6,587.88 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2007 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

      

      
 

     
      
       
     
     
     
     
      
          
         
         
       
      
     
     
     
     
     
     
      
          
           
          
         
          
          
            
          

              
      
           
           
            
          

             
      
           
           
             
           

                
      
           
           
            
           

                 
      
      
      

              

007 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףדמכרז  קבלנים  - בית  החדשנות  והמדע   , מבנה  דרומי  - צמח 
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   08 אינסטלציה  חשמלית 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  03. 08  נ ק ו ד ו ת   ו א ב י ז ר י ם .

1 ) מחיר  כל  האביזרים -:תורעה ***
המפורטים  להלן  כוללים  את  אספקתם ,

התקנתם , חבורם  וחיווטם , צנרת , קופסאות 
חיבורים  ומעבר  כולל  כל  חומרי  העזר 

הדרושים  אלא  אם  נאמר  במפורש  אחרת .

 ףכירמ תרנצ י"ע ט"החת עצובי ןקתמה)2
 תולעת י"עו דבלב "נפ" המודא/הלוחכ/הקורי

 תורקתל תחתמו לעמ תונקתומה תויטסלפ
 .ךרוצה יפל תויטסוקא

3)יש  לקבל  את  אישור  האדריכל  והמתכנן 
לגבי  צבע  ודוגמת  כל  האביזרים  הסופיים  של 

הנקודות  קודם  רכישתם  והתקנתם.  4)כל 
האביזרים  שבשימוש  יהיו  דוגמת  גוויס  או 

ביטוצינו  או  שוו"ע  מאושר  ע"י  המזמין 
********* 

וא/ו הרקתב תויזאפ תלת/ דח רואמ תודוקנ
 רונצב .ט"החת ריק לע וא/ו תכמנומ הרקתב
 גוסמ םילבכ תועצמאב מ"מ 02 רטוקב
YX2N)5.25.1(*53 דוקיפ לבכו ר"ממ 
 דדמי אלש(8*5.1 הקלדה רזיבא רובע
 קספמ ללוכ חולה דעו הדוקנהמ )דרפנב
 לכ ללוכ תוינכתה יפ לע ט"הע וא/ו ט"החת
 גוסב לדבה אלל םישורדה רזעה ירזיבא

08.03.0010 

4,831.20 120.78 40.00 'חי  .ראומ ןצחל וא/ו ףוליח,לופכ,דיחי תומכבו

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 53*5.2 ךתחב

08.03.0020 

1,317.60 131.76 10.00 'חי  .דיחי הצק רזיבא ללוכ

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0050 

702.72 175.68 4.00 'חי  .םימ ןגומ הצק רזיבא

לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ
 .םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"החת ריק
 YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב
 ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ 3*5.2 ךתחב

08.03.0060 

439.20 219.60 2.00 'חי  .םימ ןגומ לופכ הצק רזיבא

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2008 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףדמכרז  קבלנים  - בית  החדשנות  והמדע   , מבנה  דרומי  - צמח 
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   08 אינסטלציה  חשמלית 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 יזאפ דח ןגזמל תימינפ ריק רוביח תדוקנ
 YX2N5.2*3 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה
 לוורש ללוכ,הדוקנל דעו למשחה חולמ ר"ממ
 רוביח רזיבא ללוכ ט"החת שא ןיסח מ"מ 02?

08.03.0070 

351.36 175.68 2.00 'חי  . הרקתב וא ריקב עקש ללוכה ןגזמל

נקודת  הזנה  עבור   יחידת  אוורור  פנימית
.  N2XY 3X1.5  כולל  מפסק  דו  קוטבי  כבל

08.03.0083 
658.80 164.70 4.00 'חי

 תדיחימ ריקב טטסומרט רובע הנכה תדוקנ
 מ"מ 02 רוניצ י"ע ריקב וא הרקתב גוזימ

08.03.0085 

131.76 65.88 2.00  .הכישמ טוח+ 'חי

ריחמה .ט"החת םורח תקספה ןצחל תדוקנ
 "קינכמלט" תרצותמ םורח תקספה ןצחל ללוכ
 YX2N לבכ ללוכ הליענ חתפמ םע ט"החת
 דעו יטנוולרה חולהמ טווחמ ר"ממ 5*5.1

08.03.0420 

1,646.97 548.99 3.00 'חי  .הדוקנל

םהיביכר וא שא/ןשע יאלגל אצומ תדוקנ
 02 רוניצ י"ע )ב"ויכו רפוצ ,הלעפה ינצחל(
 וא הקיציב הכישמ טוחו "וילאמ הבכ" מ"מ
 הדוקנל דעו זוכיר חולמ ,תיטסוקא הרקתב

08.03.0430 

2,108.16 87.84 24.00 'חי  .תוינכתב טרופמכ

 ,םירודזופב הזירכ ילוקמרל אצומ תדוקנ
 הבכ" מ"מ 02 תרנצב םירדחבו תובחרב
 יתמוק זוכיר חולמ הכישמ טוח ללוכ "וילאמ
 טרופמכ הדוקנל דעו ,םירבגמ חול וא

08.03.0440 

351.36 87.84 4.00 'חי  .תוינכתב

הנבמ תרקב/ הצירפ /תרושקתל הנכה תדוקנ
 הבכ" מ"מ 32 תרנצב דואמ ךומנ חתמ
 תרושקת תלעתמ הכישמ טוח ללוכ "וילאמ

08.03.0450 

439.20 87.84 5.00 'חי  הנבמ תרקב ל דעו

י"ע ק"ממב היזיוולט וא ןופלט רוביח תדוקנ 08.03.0470 
131.76 131.76 1.00 'חי  ) תרושקתב אל ( תשוחנ יכילומ לבכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2009 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

      

      
 

          
              
            
            
         
          
          
           
          
         

              
      
     
      
     
      
            
             
          
         
         
           
          
         
      
           
          
         
           
         
           
      
      
          
           
           
          
         
         
         
      
           
             
         
        
      
      
      
      
      

              

009 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףדמכרז  קבלנים  - בית  החדשנות  והמדע   , מבנה  דרומי  - צמח 
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   08 אינסטלציה  חשמלית 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

658.79 658.79 1.00 'חי

 EEC ק"ח, תללוכה םימ תנגומ הדובע תדמע
 רפמא 61 פ"ח ק"ח 2, רפמא 61 פ"ת ק"ח 1
 פ"ת ז"אמ 1,רפמא 52 פ"ת ז"אמ ,םימ ינגומ
 רסממ ,רפמא 61 פ"ח ז"אמ 2,רפמא 61
 סנמיס" תספוקב םינקתומ A04*4 תחפ
 חולמ 5YX2N*01 הנזה לבכ ללוכ "וקסינ
 הדירי ללוכ הדובעה תדמעל דעו למשח
 הלעתמ מ"ס 6/6 תודימב ןבלוגמ חפ תלעתב
 לכ ללוכ הדובעה תדמעל דעו תישאר
 לש תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה
 .הדובעה תדמע

08.03.0510 

ת ת   פ ר ק   04. 08  ל ו ח ו ת   ח ש מ ל   מ ת ח   נ מ ו ך  

**לוחות  חשמל  ראשיים  בחדר  חשמל** *

 4 הבוגל חולה תפנה ללוכ ( הלבוהו הקפסא
 למשח חול לש ) למשח רדחל הסינכ חתפל 'מ
 לש היגרנא לוהינל LENAPTRAMS םכח
 תומדקתמ תרושקת תוכרעמ תרזעב ןקתמה
 תמלשומ היצרגטניא ךות הטילשו רוטינל
 תרצות B-SA תמגודכ ידועיי רקב תרזעב
 יתלב קלח אוה טרפמה .קירטקלא רדיינש
 .תויומכה בתכ לש םיפיעסהמ דרפנ

 LENAP םכח למשח חול לש הלבוהו הקפסא
TRAMS תרזעב ןקתמה לש היגרנא לוהינל 
 הטילשו רוטינל תומדקתמ תרושקת תוכרעמ
 ידועיי רקב תרזעב תמלשומ היצרגטניא ךות
 .קירטקלא רדיינש תרצות B-SA תמגודכ
 לש םיפיעסהמ דרפנ יתלב קלח אוה טרפמה
 .תויומכה בתכ

 הלבוה,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ
 ויביכר לכ לע חולה טוויחו סוליפ הנקתה,
 רובחל חולב תימינפ PI תרושקת תדוקנ ללוכ
 םילבכה רוביחו הנקתה . תינוציח תרושקת
 תוחולה תנזה ללוכ םיסנכנהו םיאצויה
 יוביכ לכימל את ללוכ .)םוינימולא/תשוחנ(
002-MF. ףוקש ןולח םע את. 

 3 תוחפל גיצהל ןלבקה לע :ףס יאנת
 םינש 3 ב המוד דויצ םע ושענש םיטקייורפ
 תרקבל היצרגטניא תודובע ללוכ ,תונורחאה
 .היגרנא לוהינ תנכותלו הנבמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2010 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



010 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

צמח  מבנה דרומי - בית החדשנות והמדע  ,  :'סמ ףדמכרז קבלנים -
חדר חשמל  מבנה  01

אינסטלציה חשמלית  פרק  08

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הרקבה יביכר ,םלשומ טוויח ללוכ ריחמה
 יקספמ ללוכ םכחה למשחה חולב תרושקתהו

 cigolorciM תודיחי, םיקוצי םיקספמ, ריוא
 למשחה ץעוי י"ע רשואמ ע"ווש וא תומכח

 חתמ ישאר למשח חול תלבוה ללוכ ריחמה
 לעפממ , ביכרמ ןרצי ידי לע רצוימה ךומנ
 ללוכ ,למשח רדחב ותנקתה ,חטשל תוחולה
 םוקמב הלבוה ,חוטיב ,הקירפ ,הסמעה
 .ןקתהו רוקמה ןרצי תויחנהל םאתהב וקוזיחו
 תנכה ללוכ .חולה לש םלשומ סוליפ ללוכ
 יסכמ תמאתהו תולעת לעמ רזע תוכימת
 וקרפיש םילודג תוחול .ךרוצה יפל תולעת
 םאתהב חטשב שדחמ ובכרוי ,הלבוה ךרוצל
 .רוקמה ןרצי תוארוהל

מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של 
המותאם לדרישות  מכון התקנים ת"י 439 61

כדלקמן  מפרט טכני וכן לניתונים טכניים  ,
I n-4X3200A :זרם הנומנלי של פסי צבירה 
התקנת  . ICU=ICW=65KA/1s וזרם קצר
פסי צבירה אופקי ואנכית תהיה קידמית עם 

גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי 
I PXXB דרגת הגנה בפני נגיעה מקרית -

ועם חזית פנלים עם דלתות שקופות/מתכת 
דרגת  , IK10 דרגת הגנה בפני הלם מכני

התקנת  4B  דרגת מידור I P31 אטימות
כולל  מפסקים תהיה אופקית/אנכית בלבד .
מקום שמור יכלול: 20 סוקל וערכת פילוס .

כולל פסי צבירה  אחוז מקום שמור "אמיתי "
FC  כדוגמת 25 0A להזנת מפסקים עד

מקום  ו-10 % Li nergy FM ולמאזים Li nergy
מבנה  כולל פילוס מושלם בשטח . שמור כללי .

-P - לוח כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה 
או  Sc hneider Electric תוצרת PR ISMA

שוו"ע מאושר הלוח יפוצל ללוחות נפרדים 
ע"פ הנחיות המתכרנן במידתץ הצורך .

08.04.0024 

98,818.20 

548.99 

98,818.20 

548.99 

1.00

1.00

קומפ'

'פמוק

 תנכות תרזעב ויביכרמו חולה תקידב
hcaerocE לש תבשחוממ היימדה ללוכ 
 םלשומ ינכט ח"וד ללוכ חולה תדובע ןייפוא
 .םכחה למשחה חולב קספמו ביכר לכ רובע
 LENAPTRAMS הרקבה תכרעמ תונכת
 subdom/tenrehtE תובותכ תורדגה תוברל
 םגו תוחולה הנוב לצא תכרעמה תלעפה ללוכ
 .חטשב הלעפה

אמצעי מיתוג והגנות * * * *

08.04.0026 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2011 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףדמכרז  קבלנים  - בית  החדשנות  והמדע   , מבנה  דרומי  - צמח 
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   08 אינסטלציה  חשמלית 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ילעב ויהי םיישאר תוחולב גותימה יעצמא
 wcI=ucI תוחפל Ak56 לש קותינ רשוכ

מפסק  אוויר  נשלף  (כולל  עגלת  שליפה) ,
ממונע  3X 3200A עומד  בזרם  קצר 

I cs=Icu=Icw=65KA/1s המפסק  יכלול   8
מגעי  עזר  מחליפים  רגילים  OF , מגע  תקלה 

 SD וסלילי  הפסקה  והפעלה , סליל  פתיחה 
RT U  וסגירה , כולל  כרטיס  תקשורת

Mo dbus למפסק  AC B עבור  ניטור  מלא  של 
יחידת  ההגנה  Ec oModbus עם  חיווט 

מושלם  ליחידת  הבקרה  I FE המפסק  יהיה 
El ectric  מתוצרת NW 20H1  כדוגמת

Sc hneider או  שווה  ערך  מאושר  ע"י  יועץ 
החשמל 

08.04.0032 

64,231.83 21,410.61 3.00 'פמוק

 גוסמ קותינ תמוקע םע היהת הנגה תדיחי
ISL גצ םע DCL םינותנ תגוצת ללוכה, 
 דדומ בר תללוכה ygrenE הנגה תדיחי

 היגרנאה תודידמ לכ רובע גצ םע םדקתמ
 תמר יוויחל םידל לולכת הנגהה תדיחי,

 קספמה לויכל סחיב תוזאפה 3 לש הסמעה
 ,רצק ,רתי סמוע לש הלקת תביסל םידל,
 גצ אלל קספמ רשואי אל ,המדאל רצקו

DCL. תרושקת רקב ללוכ PI-PCT/UTR 
 הנגהה תדיחי םלשומ טוויח םע EFI גוסמ
 תרצותמ E0.5cigolorciM/ תמגודכ היהת
cirtcelEredienhcS רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0036 

5,544.80 5,544.80 1.00 'פמוק  למשחה ץעוי י"ע

יחידת  הגנה  תהיה  עם  עקומת  ניתוק  מסוג 
LS I עם  צג  LC D הכולל  תצוגת  נתונים ,

יחידת  הגנה  En ergy הכוללת  רב  מודד 
מתקדם  עם  צג  עבור  כל  מדידות  האנרגיה 

,יחידת  ההגנה  תכלול  לדים  לחיווי  רמת 
העמסה  של   3 הפאזות  ביחס  לכיול  המפסק 

,לדים  לסיבת  תקלה  של  עומס  יתר , קצר ,
וקצר  לאדמה ,  לא  יאושר  מפסק  ללא  צג 

RT U/MODBUS  כולל  בקר  תקשורת . LCD
מסוג   I FM עם  חיווט  מושלם  יחידת  ההגנה 
תהיה  כדוגמת  /Mi crologic 5.0E מתוצרת 
Sc hneider Electric או  שווה  ערך  מאושר 

ע"י  יועץ  החשמל 

08.04.0038 

9,332.84 4,666.42 2.00 'חי

לכ ןיב תויביטקלס ISZ טוויח רובע תפסות 08.04.0040 
988.17 329.39 3.00 'חי  BCCM/BCA םיקספמה

 cirtcelE 08.04.0042 תרצות A1/0023 םרז הנשמ
3,853.89 428.21 9.00  Schneider 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2012 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

        
        
         
            
         
           
       
           
         
         

          
      
          

                
      
         
         
        
           
          
         
           
         
          
        
           

        
      
         
         
        
           
          
         
           
         
          
        
           

         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

012 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תדידמל, רזיילאנא ,דדומ בר
 ,היגרנא ,רדת ,םיחתמ ,םיקפסה,םימרז
 ,קפסה םדקמ ,תיביטקאר היגרנא ,תיביטקא
 קויד תמר .,חתמבו םרזב יללכ ינומרה תוויע
S2.0SSALC סבדומ תרושקתב PI/PCT 
tenrehtE האיצי 1,תוילטיגיד תוסינכ 3 ללוכ 
 :םינקתב הדימע ,תוערתה,תילטיגיד

CLASS 0.2S & PMD-S IEC 61557-12 
02.21ISNA&06105NE תמגודכ 
0008MP תרצותמ cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0044 

8,344.64 4,172.32 2.00 'חי  רשואמ ע"ווש

תינאכמ הנגה םע לעננ "הירטפ" םוריח ןצחל 08.04.0048 
658.80 219.60 3.00 'חי  תינכות יפל טוויח ללוכ

 ,)הפילש תלגע ללוכ( ףלשנ ריווא קספמ
 רצק םרזב דמוע A0002X3 ענוממ
s1/AK56=wcI=ucI=scI 8 לולכי קספמה 
 הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ
DS החיתפ לילס ,הלעפהו הקספה ילילסו 
 UTR תרושקת סיטרכ ללוכ ,הריגסו
subdoM קספמל BCA לש אלמ רוטינ רובע 
 טוויח םע subdoMocE הנגהה תדיחי

 היהי קספמה MFI הרקבה תדיחיל םלשומ
 cirtcelE תרצותמ 1H61WN תמגודכ
redienhcS ץעוי י"ע רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0060 

13,175.76 13,175.76 1.00 'חי  למשחה

 ,)הפילש תלגע ללוכ( ףלשנ ריווא קספמ
 רצק םרזב דמוע A0001X3 ענוממ
s1/AK56=wcI=ucI=scI 8 לולכי קספמה 
 הלקת עגמ ,FO םיליגר םיפילחמ רזע יעגמ
DS החיתפ לילס ,הלעפהו הקספה ילילסו 
 UTR תרושקת סיטרכ ללוכ ,הריגסו
subdoM קספמל BCA לש אלמ רוטינ רובע 
 טוויח םע subdoMocE הנגהה תדיחי

 היהי קספמה MFI הרקבה תדיחיל םלשומ
 cirtcelE תרצותמ 1H61WN תמגודכ
redienhcS ץעוי י"ע רשואמ ךרע הווש וא 

08.04.0061 

9,881.82 9,881.82 1.00 'חי  למשחה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2013 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

         
         
        
          
            
        
        
          
        
        

        
      
         
         
        
          
            
        
        
          
        
        

       
      
         
         
        
          
            
        
        
          
        
        

         
      
         
          
            
         
        
        
          
         

           
      
      
      
      
      

              

013 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A008,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 תרושקת םאתמ ללוכ .DSFO רזע יעגמ 4
MCSB םיעגמ בצמ הארמה 
 םיקוציה םיקספמה לש )הלקת/רוגס/חותפ(

XSN םלשומ טוויחו droCPLU תדיחיל 
 N036XSN תמגודכ .MFI תרושקתה
 ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS תרצותמ

08.04.0070 

15,371.72 7,685.86 2.00 'חי  .רשואמ

יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A036,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 תרושקת םאתמ ללוכ .DSFO רזע יעגמ 4
MCSB םיעגמ בצמ הארמה 
 םיקוציה םיקספמה לש )הלקת/רוגס/חותפ(

XSN םלשומ טוויחו droCPLU תדיחיל 
 N036XSN תמגודכ .MFI תרושקתה
 ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS תרצותמ

08.04.0074 

8,783.84 4,391.92 2.00 'פמוק  .רשואמ

יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A004,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 תרושקת םאתמ ללוכ .DSFO רזע יעגמ 4
MCSB םיעגמ בצמ הארמה 
 םיקוציה םיקספמה לש )הלקת/רוגס/חותפ(

XSN םלשומ טוויחו droCPLU תדיחיל 
 N004XSN תמגודכ .MFI תרושקתה
 ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS תרצותמ

08.04.0086 

9,881.82 3,293.94 3.00 'חי  .רשואמ

 BCCM םיקספמל ISL הנגה תדיחי תפסות
A004-A036 גצ םע היגרנא גוסמ DCL 
 םידל. דדומ ברו nI%5 ךרעמ םינותנ הארמה
 תרושקת סיטרכ ללוכ ,הלקת תביסל
FIsubdoM/PLU-M םיקספמל 
tcapretsaM/XSN תרושקת טוויח תוברל 
droCWN/TN/XSN תמגודכ E3.5 
cigolorciM תרצות cirtcelEredienhcS וא 

08.04.0088 

6,587.88 1,097.98 6.00 'פמוק  ןנכתמה י"ע רשואמ ךרע הווש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2014 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
         
        
          
            
         
       

         
      
    
     
     
     
     
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

014 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דע יטגרנא רצק םרז ליבגמ BCCM קספמ
A036,P3, קותינ רשוכ לעב 
AK05=ucI%001=scI קותינ ןונגנמ ללוכה 
xelfeRgnippirT, ללוכ ,הקספה לילס ללוכ 
 הנגה תדיחי ללוכ .DSFO רזע יעגמ 2
 תמגודכ .2.2cigolorciM תינורטקלא
N036XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS 

08.04.0090 

3,293.94 3,293.94 1.00 'פמוק  .רשואמ ע"ווש וא

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,250A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X630N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0092 

1,427.37 1,427.37 1.00 'פמוק

יחידת  הגנה  תהיה  עם  עקומת  ניתוק  מסוג 
LS I עם  צג  LC D הכולל  תצוגת  נתונים ,

יחידת  הגנה  En ergy הכוללת  רב  מודד 
מתקדם  עם  צג  עבור  כל  מדידות  האנרגיה 

,יחידת  ההגנה  תכלול  לדים  לחיווי  רמת 
העמסה  של   3 הפאזות  ביחס  לכיול  המפסק 

,לדים  לסיבת  תקלה  של  עומס  יתר , קצר ,
וקצר  לאדמה ,  לא  יאושר  מפסק  ללא  צג 

RT U/MODBUS  כולל  בקר  תקשורת . LCD
מסוג   I FM עם  חיווט  מושלם  יחידת  ההגנה 
תהיה  כדוגמת  /Mi crologic 5.0E מתוצרת 
Sc hneider Electric או  שווה  ערך  מאושר 

ע"י  יועץ  החשמל 

08.04.0094 

6,587.88 3,293.94 2.00 'חי

 ********* םילבק תוחול*********

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2015 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      
      
    
     
     
     

      
      
    
     

          
      
    
     

          
      
    

          
      
    

          
      
    
     
     
     
     

         
      

               
      

              

015 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מבנה  לוח  חשמל  תקני  מסומן  במדבקה  של 

מכון  התקנים  ת"י  439 61 המותאם  לדרישות 
מפרט  טכני  וכן  לניתונים  טכניים   , כדלקמן 

I n-4X800A   זרם  הנומנלי  של  פסי  צבירה:
וזרם  קצר  I CU=ICW=25KA/1s התקנת 

פסי  צבירה  אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם 
גישה  מחזית  הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי 
I PXXB -  דרגת  הגנה  בפני  נגיעה  מקרית

ועם  חזית  פנלים  עם  דלתות  שקופות  דרגת 
הגנה  בפני  הלם  מכני  IK10  , דרגת  אטימות 

I P31 דרגת  מידור   2B התקנת  מפסקים 
תהיה  אנכית/אופקית  בלבד . כולל  סוקל 

וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20 אחוז 
מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה  להזנת 

Li nergy FC  0 25 כדוגמתA  מפסקים  עד
ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום  שמור 
כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מבנה  לוח 

-P  -   כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

08.04.0104 

17,567.68 8,783.84 2.00 'פמוק

מע ' שיפור  כופל  ההספק  כולל  סוללת  קבלים
בהספק  כולל  של  KVAR 0 45 בחיבור 

משולש  כולל  חיווט  המע ' קומפ' , הקבלים 
דוגמת  קופרשמיט  או  שווה  ערך , הקבלים 

כוללים  נגדי  פריקה  מהירים  בלבד .

08.04.0106 

14,273.74 7,136.87 2.00 'פמוק

מגען  ארבע  קוטבי  125A *4 מתח  הפעלה
0V 22 כולל   4 מגעים  N.O . תואם  לקבלים 

כולל  נגדי  פריקה  מהירים .

08.04.0108 

7,905.36 329.39 24.00 'חי

מגען  ארבע  קוטבי  63A *4 מתח  הפעלה
0V 22 כולל   4 מגעים  N.O . תואם  לקבלים 

כולל  נגדי  פריקה  מהירים .

08.04.0110 

7,246.68 603.89 12.00 'חי

מנתק  נשלף  LT L לנתיכי  .H. R.C לזרם
. 3*160/125A  16,כולל  נתיכיםA

08.04.0112 
7,905.36 329.39 24.00  'חי

מנתק  נשלף  LT L לנתיכי  .H. R.C לזרם
. 3*100/63A  16,כולל  נתיכיםA

08.04.0114 
3,952.68 329.39 12.00  'חי

בקר  שיפור  כופל  הספק  וסת  קבלים  אוטומטי 
 12 דרגות  כולל , מד  שיפור  כופל  ההספק 

דיגיטלי , כולל   12 נוריות  סימון,  12 מפסקים 
בוררים  אוטו-ידני  ציוד  עזר  אינטגרלי 

התחברות  למשנה  זרם  התקנה  קומפ' , דוגמת 
בכור .

08.04.0116 

5,929.10 2,964.55 2.00 'חי

1,976.36 988.18 2.00 'חי  08.04.0118 .םילבק אתב רורויא יחופמ 2 תפסות

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2016 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
      
            
           
          
          
            
          

         
      
          
            
          
          

             
      
          
            
           
         

          
      
          
           
           
          

             
      
          
            
          
          

           
      
         
      
           
            
         

                
      
          
           
           
          

             
      
      
      
      

              

016 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 **************** ג"מ גותימ רדח חול ****

 ,55PI93416 ןקת יפל למשח חול הנבמ
 רזיבא תותלד ,הילת ןקתה ,טוליש טוויח ללוכ
 תמלשהל שרדנה רבד לכו םיקדהמ ,הליענ
 חולה A04x3.01KI,55PI דע הנבמה
 תוינכות טס לולכיו יפל קייודמ םש םע טולשי

EDAMSA למשחה ץעוי י"ע תורשואמ. 

08.04.0961 

2,744.95 2,744.95 1.00 'פמוק  GamsirP תמגודכ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A36-04(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0965 

527.04 263.52 2.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A23-6(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה Ak51. 

 ע"וש וא cirtcelEredienhcS תרצות

08.04.0970 

2,635.20 164.70 16.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
N+P1, ןייפוא לעב C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A36-04( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0975 

691.74 230.58 3.00 'חי  .רשואמ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P3, ןייפוא לעב C/B, לש ילנימונ םרז רובע 
)A4-5.0(. לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה 

Ak07. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0977 

1,668.96 208.62 8.00 'חי  .רשואמ

 .1-80016NE/CEI ןקתב ודמעי םיתחפה לכ

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,Dli תחפ קספמ
AssalC,P2, לש ילנימונ םרז רובע A52, 
 cirtcelE תרצות .Am03 הגילז םרז

08.04.0980 

757.62 252.54 3.00  .רשואמ ע"וש וא redienhcS 'חי

 ,הנבומ הלקת בצמ ןולגד םע ,H06Ci ז"אמ
P1, ןייפוא לעב D/C/B, ילנימונ םרז רובע 
 לש קותינ רשוכ לעב ז"אמה .)A23-6( לש
Ak51. תרצות cirtcelEredienhcS ע"וש וא 

08.04.0982 

823.50 32.94 25.00 'חי  .רשואמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2017 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  05. 08  כ ל ל י .

 הערה:- כל  הציוד  להתקנה  **************
חיצונית  יהיה  בעל  דרגת  בידוד  IP55 , כל 

ארונות  החלוקה , קופסאות  ההסתעפות 
והמעבר  יהיו  מחומר  פלסטי  "כבה  מאליו" ,

קופסאות  דוגמת  "גוויס" .
****************************** 

העברת  מתקן  החשמל  ביקורת  מהנדס  בודק 
מוסמך,למסירה  מלאה  ומושלמת  של  מתקן 

החשמל .

08.05.0020 

3,842.93 3,842.93 1.00 'פמוק

תאום  וביצוע  של  חיבור  חשמל  למבנה  כולל :
  - תאום  מלא  עם  חח"י .  ביצוע  כל  ההכנות 

אשר  ידרשו    ע"י  חח"י  לשם  ביצוע  העבודה. -
קבלת  אביזרים  מחברת  החשמל  והתקנתם 

באתר.  - טיפול  כולל  תשלום  בגין  ביצוע 
בדיקה  של  מיתקן  החשמל  ע"י  בודק  מטעם 

חח"י  לכלל  המתקן.   - תיקון  כל  הליקויים 
שיתגלו  עד    לחיבור  מושלם  לרשת .

08.05.0023 

5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

פירוק  מתקן  מתח  גבוה  ונמוך  קיים  כולל 
הובלת  חומרים  למחסני  המזמין 

08.05.0028 
2,195.96 2,195.96 1.00 'פמוק

אספקה  והתקנת  רצפה  צפה  מסוג  פלדה 
במילויבטון  קל  מדגם  SC 800 מתוצרת 

חברת  ZT )סין(עם  ציפוי  HP L כולל 
קונסטרוקציה  תחתונה  לגובהעד   86 ס"מ 

08.05.0038 

37,881.00 65.88 575.00 ר"מ

ת ת   פ ר ק   06. 08 ג ו פ י   ת א ו ר ה  .

 .הרואת יפוג 'עמ

 בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1
 הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2.תויומכה
 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו
 םקלח וא הרואתה יפוג לכ תא ןיקתהלו קפסל
 ריהצמ ןלבקה ,ןלבקה יריחמ תא תונשל ילבמ
 םולשתל תועיבת וא תונעט ול ויהי אל יכ
 ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה)3.ףסונ
 ילבמ תויומכה בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו
 .הדיחיה יריחמ תא תונשל

תמגודכ דל תרונ ללוכ םורח תאיצי .ת.ג 08.06.0011 
1,098.00 274.50 4.00  .טייל ורטקלא לש LE-226 'חי

 TS127-LE 08.06.0021 תמגודכ יתילכת דח םורח .ת.ג
1,976.34 329.39 6.00  .טייל ורטקלא לש W3 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2018 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
              

      
          
           

             
      
    
     

          
      
                          
      
         
           
     
         
          
         
          

          
      

              
      

              
      
          

              
      

          
      
          
          

              
      
          
          
         

           
      
    
     
     
     
     
     

          
      
      
      

              

018 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
הרקתב ןקתומ םימ ןגומ W93 דל .ת.ג 08.06.0810 

4,117.50 274.50 15.00 'חי  .הרואת דריל לש VBI תמגודכ

הרקתב ןקתומ םימ ןגומ W62 דל .ת.ג
 ירדחל הרואת שעג לש דל סוקסיד תמגודכ

08.06.0820 

1,537.16 384.29 4.00 'חי  םיינכט םיללחלו תוגרדמ

גוף  תאורה  לד  להתקנה  חיצונית  בהספק 
I P65 6W  כדוגמת  T HRIANGLE של  לירד 

שטינץ 

08.06.0840 

3,294.00 274.50 12.00 'חי

 .הובג חתמ ךרעמ 90.80 קרפ תת

תודימב "דריל" תרצות ןוולוגמ לזרבמ םלוס
 ללוכ מ"מ 5.2 דבכ םלוס מ"ס 01/06
 םירוביחה,םיכותירה,םיקוזיחה
 תויחנה יפל רזעה ירזיבאו ירמוח,םילתמה,

 םלוסב םילבכ תחנהל םלשומו ןכומ ןרציה
 דריל תלעת תסיפתל ומיאתי םירזיבאה
 םגד T רזיבא ןוגכ היצקורטסנוק תרקתל

08.09.0010 

4,941.00 164.70 30.00 רטמ .MK710 

1,070.55 71.37 15.00 רטמ מ"מ 002 בחורב םלוא ל"נכ 08.09.0020 

1,284.60 85.64 15.00 רטמ מ"מ 003 בחורב םלוא ל"נכ 08.09.0030 

ר"ממ 051X1 ידיג דח הובג חתמ לבכ 08.09.0032 
3,074.40 76.86 40.00 רטמ XLPE N2XSY 1X150 

26,352.00 164.70 160.00 רטמ ר"ממ 003X1YX2N דדובמ דיג 08.09.0033 

 051 ךתחב VK42 הובג חתמ לבכל תיפוס
 דלומיטסלא תרצות י"חח רובע תשוחנ ר"ממ

08.09.0050 

9,881.88 823.49 12.00  ר"ממ VK81/05-051 לבכל םאתומ A006 'חי

 05 ךתחב VK42 הובג חתמ לבכל תיפוס
 6FS רדסמב תימינפ הנקתהל תשוחנ ר"ממ
 לבכל םאתומ A006 דלומיטסלא תרצות

08.09.0060 

6,587.88 548.99 12.00  ר"ממ VK81/05-051 'חי

רשת  הפרדה  הבנויה  ממסגרת  ברזל  מגולוון 
5*40* 40 רשת  מגולוונת  20* 20 כולל  צביעה 
בצבע  מקשר  מגנול  וצבע  סופי  אפור . הרשת 

בגובה  0 25 ס"מ  וניתן  לפרק  את  הרשת 
לחלקים  כדי  להוציא  ציוד  החדר  מתח  גבוה .

הרשת  תחובר  לרצפה  בברגים  כולל  חיזוקים 
לקירות 

08.09.0070 

1,317.60 109.80 12.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2019 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
          

               
      
    

             
      
    
     
     
     

       
      
    
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    

        
      
    
     
     
     

       
      
    

        
      

             
      
    
     

           
      
    

             
      
         

              
      
      

              

019 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תוחול לע ,רדחב ןומיסו הרהזא יטלש תכרעמ
 םאתהב תותשרה לעו הובג חתמ יקתנמו

08.09.0080 

548.99 548.99 1.00 'פמוק  ןנכתמהו ןימזמה ,למשח תרבח תושירדל

שטיח  מגומי  בעובי   10 מ"מ  מדוד  לפי  מ"ר
כמפורט  בהערות  בתוכנית 

08.09.0090 
263.52 131.76 2.00 רטמ

שנאי  יצוק  אטום  הרמטי  דל  הפסדים  מאושר 
22 /0.4KV,1600KVA  ח"ח   .  בהספק

מאושר  על  ידי  חברת  חשמל  (על  הקבלן 
להציג  אישור  של  חברת  חשמל  לפני  התקנה )

כמפורט  במפרט  הטכני 

08.09.0100 

285,474.80 142,737.40 2.00 'חי

איורור  מאולץ  לשנאי  כולל  מפוחים , תעלות
רגשים  וכל  הנדרש  לגדלת  הספק  השנאי 

ב%30 .

08.09.0110 

2,635.16 1,317.58 2.00 'חי

ארגז. C. I על  הקיר  לוח  התראה  של  השנאי
הכולל : מגענים , לחצנים , טיימרים , מנורות 
סימון , צופר , אזעקה , לחצן  השתקת  צופר ,

מהדקים  וכבל  פקוד  מהלוח  לסליל  העבודה 
המאמ"ת  הראשי  בלוח  חשמל  ראשי  וכל 

הדרוש  לקבלת  התראות  במקרה 
והטמפרטורה  בשנאי  תעלה  מעל  המותר 

08.09.0120 

2,744.95 2,744.95 1.00 'חי

מבנה  לוח  מ"ג0A ,24KV 63 קומפקטי  עבור
ציוד  בגז  SF 6 כמתואר  במפרט  עבור  מזב"ג 

08.09.0260 
13,175.76 4,391.92 3.00 'חי

מפסק  זרם  (CB ) ראשי  בחדר  מתח  גבוה
63 0A ,24KV .מודולארי SF 6  מותקן  בתא

לעמידה  בהספק  קצר  0MVA 50 מאושר  ע"י 
AB B  תןצרת RG C-V  חברת  חשמל  כדוגמת

או  SM 6-DM של  מרלן  ג'רן  או  ש"ע 

08.09.0270 

115,287.90 38,429.30 3.00 'חי

תוספת  למפסק  הנ"ל  בעבור  עגלת  שליפה
ללא  פתיחת  ברגים .

08.09.0280 
17,457.87 5,819.29 3.00 'חי

10,979.80 10,979.80 1.00 'חי  08.09.0282 .י"חח תשירד יפ לע תירטמ טאוו הנגה

משנה  זרם  עבור  הגנות  למתח  KV 24 עד
1A ,15VA/ 50 מתאים  לנתוני  הלוח  ויח '

הגנה  משנית 

08.09.0290 

3,952.71 439.19 9.00 'חי

יציאה  נוספת  למשנה  זרם  לנ"ל  עבור  יחידת
מדידה 

08.09.0300 
988.20 109.80 9.00 'חי

רובע CN1+ON1 רזע יעגמ תכרעמ תפסות 08.09.0310 
1,482.30 164.70 9.00 'חי  )BC( ישאר םרז קספמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2020 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

               
      
    

           
      
    
     

           
      
    
     

           
      
    
     
     

             
      
    
     

         
      
    

             
      

                  
      

                  
      
    

         
      
    

             
      
    

         
      
    

         
      
    
     
     

          
      
      
      
      
      

              

020 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
2,470.50 274.50 9.00 'חי ישאר קספמל הקספה לילס תפסות

תוספת  מנתק  הארקה  דיסקונקטור  בתא 
מזב"ג  המחוגר  למפסק 

08.09.0320 

08.09.0330 
1,482.30 164.70 9.00 'חי

תוספת  עבור  מגעי  עזר  של  מנתק 
הארקה+דיסקונקטור   3 יחידות  של 

1NO+1NC

08.09.0340 

2,668.05 296.45 9.00   'חי

צופר  אזעקה  להתקנה  חיצונית  בעוצמה  של 
0DB 11 במרחק  של   1 מטר  ל-0 22 וולט  ז"ח 

.IP55,

08.09.0350 

1,800.68 450.17 4.00   'חי

לחצן  הפסקת  חירום  מתוצרת  טלמכניק  דגם 
X AS עם  פטיש  שבירה  מזכוכית   , הגנה ,

שלט  אזהרה  וכו ' כולל  קו  חשמל  אליו 
1.5NYY *4 וצינור  מרירון   16 מ"מ 

08.09.0360 

527.03 527.03 1.00  'חי

ארון  בטיחות  ממתכת  עבור  זווד  בטיחות 
מתח  גבוה  במידות  0/140/40 18 ס"מ 

כמפורט  במפרט  הטכני .

08.09.0370 

1,646.97 1,646.97 1.00 'חי

אספקה  בארון  בטיחות  זוג  כפפות  למתקן 
מתח  גבוה  KV 36 כולל  תיק  נשיאה .

08.09.0380 
581.93 581.93 1.00 'חי

76.86 76.86 1.00 'חי  08.09.0390 .הובג חתמל עבוכ תוחיטב ןוראב

54.90 54.90 1.00 'חי  08.09.0400 .הובג חתמ יפקשמ תוחיטב ןוראב

בארון  בטיחות  בודק  מתח  ל-KV 30 כמתואר
במפרט  הטכני 

08.09.0410 
1,976.36 1,976.36 1.00 'חי

בארון  בטיחות  מטף  כיבוי  אש  במשקל   2 ק"ג
. FM200  המכיל  גז

08.09.0420 
603.89 603.89 1.00 'חי

בארון  בטיחות  מערכת  מקצרים  כולל  מוט 
מבודד .

08.09.0430 
3,030.42 3,030.42 1.00 'חי

 בארון  בטיחות  מוט  הצלה  כמפורט  במפרט 
הטכני .

08.09.0440 
1,207.78 1,207.78 1.00 'חי

הארקת  קונסטרוקציה  אל  פס  השוואת 
פוטנציאלים  באמצעות  מוליך  נחושת  בחתך 

 25 ממ"ר  צינור  מרירון  גלוי  כולל  חבקים 
מתאימים 

08.09.0450 

1,647.00 164.70 10.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2021 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     

           
      
    
     
     

          
      
    
     
     
     

          
      
    
     

           
      

              
      
    
     

             
      
    

             
      

           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

021 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
פס  נחושת  הקפית  אלקטרוליטית  חתך 

10/ 40 מ"מ  להארקת  חדר  מתח  גבוה  כולל 
מבדדים  כל   70 ס"מ  ובורג  "25 .1 כל   1 מטר 

ומחובר  לפס  השוואת  פוטנציאלים 

08.09.0460 

1,888.40 47.21 40.00 רטמ

הארקת  אביזר  מתכתי  כלשהוא  דלת  משקוף 
וכו ' בחדר  מתח  גבוה  אל  פס  הארקה  היקפי 
במוליך  נחושת  שזור   25 ממ"ר  וצינור  מרירון 

 19 מ"מ . כולל  גם  ריתוך  בורג  הארקה  לאביזר 

08.09.0470 

2,196.00 109.80 20.00  'חי

הארקת  אביזר  נע  כגון  דלת  אל  פס  הארקה 
היקפי  מבוצעת  ע"י  "צמה " גמישה  שטוחה 

מנחושת  בחתך   25 ממ"ר  כולל  גם  הלחמת 
הקצוות , נעל  כבל  מיוחדת  וריתוך  בורג 

הארקה  לאביזר 

08.09.0480 

2,196.00 219.60 10.00 'חי

הארקת  שיטה  לשנאי  כמפורט  במפרט  הטכני 
כולל  כבל  הנחושת  וכל  הדרוש  להשלמת 

הסעיף 

08.09.0490 

1,317.58 658.79 2.00 'חי

1,317.58 658.79 2.00 'חי יאנשל ןגמ תקראה םלוא ל"נכ 08.09.0500 

נקודת  הארקה  למנתק  מ"ג  בחדר  מיתוג
במוליך  נחושת   50 ממ"ר  מפס  השוואת 

פוטנציאלים  בצינור   26 מ"מ .

08.09.0520 

527.04 131.76 4.00 'חי

כנ"ל  אולם  הארקת  לוח  חשמל  ראשי  בחדר
חשמל 

08.09.0530 
549.00 274.50 2.00 'חי

2,635.16 1,317.58 2.00 'חי  AVK1. 08.09.0540 קפסהב SPU תכרעמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2022 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



022 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
חדר חשמל  מבנה  01
עבודות טייח  פרק  09

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

40,845.60 

23,892.48 

87.84 

93.33 

465.00

256.00

ר"מ

מטר

עבודות טייח  פרק  09

כללי  תת פרק 01. 09

 ,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט
 םיירושימ םיחטש ג"ע ,עבצל ןכומ,דבל רמג
 .רוחש חיט רמגב טכילש תבכש ללוכ

טיח חוץ בגמר שליכט צבעוני סביב פתחים 
לרבות שכבת הרבצה  בחזיתות המבנה ,

הגוונים לפי בחירת האדריכל צמנטית אוטמת .
וביצוע לפי הוראות היצרן .

 

09.01.0010 

09.01.0020 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2023 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



10/01/2022 

023 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
חדר חשמל  מבנה  01
עבודות צבע  פרק  11

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

16,445.52 

2,228.94 

35.14 

38.43 

468.00

58.00

ר"מ

מ"ר

עבודות צבע  פרק  11

כללי  תת פרק 01. 11

סבג תוחול וא/ו םינפ חיט ג"ע לירקרפוס עבצ
 דע ,תוחפל תובכש שולש ףושח ןוטב וא/ו

 .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ דיחא ןווג תלבק

או שווה צבע מגן נגד פיטריות "אקרינול "
איכות על-גבי קירות ותקרות חדר אשפה .

11.01.0010 

11.01.0020 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../024  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



024 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
חדר חשמל  מבנה  01
עבודות אבן  פרק  14

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

86,080.96 

5,555.88 

4,831.20 

845.46 

384.29 

120.78 

241.56 

120.78 

224.00

46.00

20.00

7.00

ר"מ

מטר

יח'

מ"ר

עבודות אבן  פרק  14

כללי  תת פרק 01. 14

 תלזב ןבא תוחולב הקבדהב ץוח תוריק יופיח
 םידוביעה לכו תנוולוגמ תכתורמ תשר תוברל
 .האלמ הנקתהל םישורדה

ס"מ ס"מ ועובי  3 קופינג אבן בזלת ברוחב  35
מותקן על גבי מעקה גג . כולל עיבוד הקנטים 

באבן גרניט ריצוף למדרך מדרגות (שלחים )
מחוספס .

ריצוף פודסטים באבן גרניט מחוספס .

14.01.0010 

14.01.0020 

14.01.0030 

14.01.0040 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2025 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
      
        

          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

10/01/2022 

025 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   19 עבודות  מסגרות 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

32,939.40 16,469.70 2.00 ןוט

פ ר ק    19 ע ב ו ד ו ת   מ ס ג ר ו ת  
 

ת ת    פ ר ק  01. 19 כ ל ל י  

 ,םיגרב ללוכ םינוש םיליפורפמ םיקוזיח
 וכו תוקטלפ ,םיכותיר

19.01.0010 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../026  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
      
         
              
           
         
           
         
        
          

              
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

026 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   22 רכיבים  מתועשים 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

10,540.80 263.52 40.00 ר"מ

פ ר ק    22  ר כ י ב י ם  מ ת ו ע ש י ם  
 

ת ת    פ ר ק  01. 22 כ ל ל י  

תוחול 2 תויושע הרקת/הפצר סבג תוציחמ
 דצ לכב דחא חול ,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג
 תוברל ,מ"ס 01 דע לש ללוכ יבועבו

 םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק
 םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה ןיב קחרמה(
 ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו )הציחמה הבוגל
 ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה
 לכ,קותינ יליפורפ, ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה
 .טלפמוק לכה .'וכו שרדיש רחא ליפורפ

22.01.0010 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2027 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



10/01/2022 

027 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
חדר חשמל  מבנה  01

כלונסאות  פרק  23

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

57,096.00 

29,645.46 

274.50 

4,940.91 

208.00

6.00

רטמ

טון

כלונסאות  פרק  23

כללי  תת פרק 01. 23

רטוקבAFC תטישב תואסנולכ תקיציו חודיק
 לזרבה תרדחה ללוכ )'מ 61-כ ךרואב( מ"ס 06

 ברזל זיון

23.01.0010 

23.01.0020 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../028  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
      
         
          
          
           

        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

10/01/2022 

028 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   24 הריסה 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

21,959.60 21,959.60 1.00 'פמוק

 פ ר ק   24  ה ר י ס ה 
 

 ת ת   פ ר ק  01. 24  כ ל ל י 

 :תללוכ הדובעה .עקרק תמוקב תיללכ הסירה
 ,לזרב תוברל ןיקולבו ןוטב תוריק תסירה
 קוליסו תותלד רובע תוריקב םיחתפ תחיתפ
 לכה .רשואמ ,הינב תלוספ יוניפ רתאל סורהה
 .לכירדאה תוינכת י"פע

24.01.0010 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../029  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
    
     
     
     
     
     
     

         
      

             
      

                 
      

               
      
    

             
      

                 
      

               
      
    
     
     
     

        
      
      
      

              

029 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   34 מע ' גלוי/כבוי  אש  משולבת  עם  מע ' כריזת  חרום 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   34  מ ע '  ג ל ו י/ כ ב ו י   א ש   מ ש ו ל ב ת   ע ם 

 מ ע ' כ ר  יז ת   ח ר ו ם  
 

ת ת   פ ר ק   01. 34 מ ע ר כ ת   ג י ל ו י   א ש  

***************************************** 
1-מחירי  כל  הסעיפים  כוללים  אספקה , הובלה 

והתקנה  מושלמת  של  הציוד  לשביעות  רצונו 
של  המתכנן. 2-המזמין  שומר  לעצמו  את 

הזכות  להגדיל  ו/או  לבטל  סעיפים  ללא  שינוי 
במחירי  היחידה  ו/או  לספק  את  הציוד  לפי 

בחירה  ולא  תהא  לקבלן  שום  עירעור  או 
תביעות. 3-כל  העבודה  תבוצע  ע"פי  המפרט 
הכללי  הבינמשרדי  פרק  08 , והתקן  הישראלי 

20 12 ותקנים  אחרים  רלוונטים  אחרים .
     4-מחיר  המיתקן  כולל  את  הכנת   3 סטים 

.AS  MADE  ' תוכ
***************************************** 

****** 

רכזת  בקרה  אנלוגית  כתובתית  הרכזת  תכלול 
צג  L. C.D בעברית  ספק  כוח  עצמי  ומצברים 

בעלי  טעינה  עצמית , יחידה  לאבטחת  קצר 
, RS 232  ויחידה  לאבטחת  קו  מתח , כרטיס
תענה  על  דרישות  המפרט  תכלול   כתובות 
עבור  כל  האלמנטים  המפורטים  להלן  כולל 
30 % מקום  שמור  לעתיד   משולבת  כריזת 

חרום  דגם  טלפייר  כולל  מסד  " 19

34.01.0010 

4,391.92 4,391.92 1.00 'חי

4,117.50 274.50 15.00 'חי  34.01.0030 ירטקלאוטופ גוסמ יגולנא ןשע יאלג

527.04 131.76 4.00 'חי ינדי יוביכ 'עמ תלעפה/הקעזא הכישמ ןצחל 34.01.0070 

307.44 153.72 2.00 'חי תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 34.01.0080 

60  (FIRE)  צופר  אזעקה/פינוי  עם  נצנץ
פלשים  לדקה 

34.01.0090 
527.04 263.52 2.00 'חי

230.58 230.58 1.00 'חי םימ ןגומ תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 34.01.0100 

768.59 768.59 1.00 'חי  34.01.0110 קזב רשואמ יטמטוא ןגייח

מערכת  כיבוי  אש  אוטומטית  בארונות  חשמל ,
,  FM-200  הכוללת  מיכל  עם   10 ק"ג  גז

תושבת , ראש  הפעלה  חשמלי , הפעלה  ידנית ,
מפסק  לחץ , צנרת  נחושת , נחירי  פיזור , יח '
הפעלה  אנלוגית , תענה  על  תקני  המפרט 

34.01.0150 

15,371.72 7,685.86 2.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2030 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
         

      
 

         
                

      
             

      
          

                  
      
          

              
      

                
      
    
     

       
      
         
           
          
         

          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

030 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 למשח רדח 10 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 34 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 34.01.0170 /תוכרעמ םומידלו רפוצל תיגולנא הלעפה 'חי

614.86 307.43 2.00  םייוביכ תלעפהל O.NC.N 'חי

768.59 768.59 1.00 'חי  TTP 34.01.0270 ןופורקימ

ימדק לירג ללוכ W6,8-6" הרקת לוקמר 34.01.0330 
658.80 164.70 4.00 'חי  ןבל לירג ללוכ הרקתב עוקש יאנשו

קפסהב 063 יבחרמ םימ ןגומ ינוציח לוקמר 34.01.0350 
548.99 548.99 1.00  25W . 'חי

274.50 274.50 1.00 'חי  W51. קפסהב ינוציח הזירכ רפוש

חיווט  מושלם  ממערך  ההפצה  ועד  אביזרי 
גילוי  וכיבוי  וכריזת  חרום  תקני   לפי  דרישת 

התקן  הישראלי  20 12

34.01.0360 

34.01.0900 

2,195.96 2,195.96 1.00 'פמוק

םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה רושיאו הקידב
 תקידב ללוכ 0221 ןקת יפל ילארשיה
 הייקנ הדועת תלבקל דע תוחולל םייוביכ
 םייוקיילה לכ ןוקית ללוכ ,תורעהמ

34.01.0901 

2,195.96 2,195.96 1.00 'פמוק  היצרגטניאו יובכ יולג ללוכ.םישרדנה

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2031 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

                                     
      
                              
      
    
     
     

         
      
    

         
      

                
      
    
     

       
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

031 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   01 חדר  חשמל 

פרק   35 מערכות  מתך  נמוך  ומניית  חשמל 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

 למשח תיינמ תכרעמ 20.53 קרפ תת

 מונה  רב  ערוצי  מדגם   ,Q NG-4  המאפשר
4    מדידות  תלת  או     12   חד  פאזיות 

נפרדות  במונה.כולל  תכנות   הפעלה  ובדיקה 
כולל  התקנה  וחווט  בלוח  החשמל .

 
35.02.0010 

3,952.74 1,317.58 3.00 'חי

אספקה  והתקנת  ממשק  למערכת  בקרת 
מבנה .

35.02.0030 
2,744.95 2,744.95 1.00 'חי

790.56 21.96 36.00 'חי  1.0/008A דע םרז הנשמ

חיווט  קומפלט  של  כל  המערכת  בלוחות 
חשמל  וכל  רכיבי  המצערכת  כולל  חיבור 

לברת  המבנה   .

35.02.0040 

35.02.0060 

5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

 אספקת  תוכנה  לקריאה  והפקת  חשבונות 
והתקנתה  כולל  רישיון  לשימוש  ללא  הגבלה 

של  משתמשים  .יכולת  לאיסוף  נתונים 
מהמונים  וניתוח  הנתונים  כולל  יצירת 
גרפיםופרופיל  עומסלהנפקת  תיאורי 

חשבונות  חשמל  בתעו"ז  או  רגיל  כולל  קנסות 
 PF ומידע  על  שיא  ביקושקבלת  התראה  בזמן 

אמת.כולל  פילוג  דוחות  ע"פ  דרישת  המזמין 
ואפשרות  הנפקת  דוחות  ללא  הגבחה 

עצמאית  ללא  תשלום  חודשי  לספק 

35.02.0070 

7,685.86 7,685.86 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2032 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
     
      
    
     
     
     

     
      

              
      
    
     

        
      

           
      

             
      
    

       
      
    
     

         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

032 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   01 חפירה 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   01  ח פ י ר ה 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 01  ח פ י ר ה   מ י ל ו י   ו ה פ ר ד ו ת 

 מ ה ק ר ק ע 

חפירה  או  חציבה  כללית  בשטח  כולל  הוצאת 
חלקי  בטון  מהקרקע  עד  עומק   1 מ' . והריסת 
רצפה  קיימת  מבטון  וקורות  קשר   והוצאתה ,
כולל  פינוי  תעלות  וכל  הנדרש  לאתר  פסולת 

מאושר .

01.01.0010 

202,683.00 155.91 1,300.00 ק"מ

44,467.50 296.45 150.00 רטמ תמייק הפצרב מ"ס 03 קמוע דע ןוטב ירוסינ

חפירה  מקומית  או  חציבה  בנוסף  לחפירה 
כללית  בכל  מקום  שיידרש  לגילוי  וחשיפת 

יסודות .

01.01.0014 

01.01.0015 

54,900.00 109.80 500.00 ק"מ

138,348.00 115.29 1,200.00 ק"מ  01.01.0020 . תובכשב קדוהמ 'א עצמב רזוח יולימ

7,686.00 5.49 1,400.00 ר"מ הפצרל תחתמ מ"מ 1 ןלטאילופ ןוליינ 01.01.0030 

הפרדה  ע"י  ארגזים  מסוג  פוליביד  חיתוך  סכין
בגובה   20 ס"מ  מתחת  לרצפות  בטון 

01.01.0040 
46,116.00 32.94 1,400.00 ר"מ

הפרדה  ע"י  ארגזים  מסוג  פוליביד  חיתוך  סכין
בגובה   20 ס"מ  מתחת  לקורות  בטון  כולל 

לוחות  פוליגל  בצידי  קורות 

01.01.0050 

38,430.00 54.90 700.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2033 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
      
     
     
     
      

            
      
    

     
      
    

     
      

       
      

            
      

     
      
      
      

        
      

             
      
    

       
      
    

     
      
    

       
      
    

          
      
    
     

         
      

      
      
      
      

        
      

              

033 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   02 עבודות  בטון  יצוק  באתר 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   02  ע ב ו ד ו ת   ב ט ו ן   י צ ו ק   ב א ת ר 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 02  כ ל ל י 

הערה:כל  הבטונים  דרגת  חשיפה   3
 

 מפלס  00 .0

154,594.88 878.38 176.00 ק"מ  02.01.0010 03-ב ןוטב תונוש תודימב תואסנולכ ישאר

קורות  יסוד  במידות  שונות   ב- 30 יצוקות  יחד
עם  הרצפה  ע"ג  מצע  מהודק   .

02.01.0020 
210,812.80 1,317.58 160.00 ק"מ

רצפת  בטון  תלויה  בעובי   20 ס"מ  יצוקה  ע"ג
ארגזי  פוליביד  (נמדדים  בנפרד)בטון  ב- 30

02.01.0030 
384,300.00 274.50 1,400.00 ר"מ

296,454.60 1,646.97 180.00 ק"מ  02.01.0040 םינוש םייבועב ןוטב תוריק

88,936.20 1,976.36 45.00 ק"מ  02.01.0050 05-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

716,431.95 4,940.91 145.00 ןוט  ןויזה תדלפ

מפלס  3.78+ 5.98 +

02.01.0060 

307,983.39 1,646.97 187.00 ק"מ םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק 02.01.0070 

69,172.60 1,976.36 35.00 ק"מ  02.01.0080 05-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

קורות  תחתונות  ועליונות  בחתכים  שונים  עפ"י
תוכניות  קונסטרוקציה  ואדריכלות  בטון  ב-  30

02.01.0090 
55,667.43 1,427.37 39.00 ק"מ

קורות  תחתונות  נושאות  פלטות  דרוכות  בטון 
ב-  40 בחתכים  שונים 

02.01.0100 
164,147.55 1,427.37 115.00 ק"מ

תקרת  בטון  במפלס  3.78 + בעובי   20 ס"מ
בטון  ב- 30

02.01.0110 
148,230.00 274.50 540.00 ר"מ

תקרת  בטון  במפלס  5.98 + בעובי   20 ס"מ
בטון  ב-30  .

02.01.0115 
2,745.00 274.50 10.00 ר"מ

בטון  טופינג  בגובה   5 ס"מ  ע"ג  פלטות  טרומיות
וקורת   . לרבות  ברצועת  רוחב  עד   30 ס"מ  בין 

הפלטות 

02.01.0120 

18,226.80 21.96 830.00 ר"מ

247,045.50 4,940.91 50.00 ןוט  ןויזה תדלפ

מפלס  8.28 +

02.01.0130 

307,983.39 1,646.97 187.00 ק"מ םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק 02.01.0150 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2034 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
     

      
 

             
      
    

       
      
    

      
      

              
      
    
     

         
      

      
      
      
      

        
      

             
      
    

        
      
    

     
      

              
      
    
     

       
      

      
      
      
      

            
      
    

       
      

        
      
     
      

         
      
      

              

034 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
63,243.52 1,976.36 32.00 ק"מ  02.01.0160 05-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

קורות  תחתונות  ועליונות  בחתכים  שונים  עפ"י
תוכניות  קונסטרוקציה  ואדריכלות  בטון  ב-  30

02.01.0170 
31,402.14 1,427.37 22.00 ק"מ

קורות  תחתונות  נושאות  פלטות  דרוכות  בטון 
ב-  40 בחתכים  שונים 

02.01.0180 
121,326.45 1,427.37 85.00 ק"מ

87,840.00 219.60 400.00 ר"מ  02.01.0190 03-ב ןוטב מ"ס 51 יבועב ןוטב תרקת

בטון  טופינג  בגובה   5 ס"מ  ע"ג  פלטות  טרומיות
וקורת   . לרבות  ברצועת  רוחב  עד   40 ס"מ  בין 

הפלטות 

02.01.0200 

30,304.80 32.94 920.00 ר"מ

197,636.40 4,940.91 40.00 ןוט  ןויזה תדלפ

מפלס  12.19 +

02.01.0210 

243,751.56 1,646.97 148.00 ק"מ םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק 02.01.0220 

47,432.64 1,976.36 24.00 ק"מ  02.01.0230 03-ב ןוטב תונוש תודימב םילדב םידומע

קורות  תחתונות  ועליונות  בחתכים  שונים  עפ"י
תוכניות  קונסטרוקציה  ואדריכלות  בטון  ב-  30

02.01.0240 
11,418.96 1,427.37 8.00 ק"מ

קורות  תחתונות  נושאות  פלטות  דרוכות  בטון 
ב-  40 בחתכים  שונים 

02.01.0250 
172,711.77 1,427.37 121.00 ק"מ

60,390.00 219.60 275.00 ר"מ  02.01.0260 03-ב ןוטב מ"ס 51 יבועב ןוטב תרקת

בטון  טופינג  בגובה   5 ס"מ  ע"ג  פלטות  טרומיות
וקורת   . לרבות  ברצועת  רוחב  עד   40 ס"מ  בין 

הפלטות 

02.01.0270 

34,587.00 32.94 1,050.00 ר"מ

197,636.40 4,940.91 40.00 ןוט  ןויזה תדלפ

מפלס  15.59+ (גגות  מעל  ממ"דים )

02.01.0280 

38,430.00 274.50 140.00 ר"מ מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תרקת 02.01.0290 

קורות  בטון  ב- 30 תחתונות  +עליונות  בחתכים
שונים 

02.01.0300 
49,957.95 1,427.37 35.00 ק"מ

29,645.46 4,940.91 6.00 ןוט  ןויז לזרב

כללי 

02.01.0310 

26,351.55 1,756.77 15.00 ק"מ  02.01.0320 םינוש םירוזאב תונוש תוקיצי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2035 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



10/01/2022 

035 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

7,905.60 

7,905.60 

43.92 

65.88 

180.00

120.00

 'חי

יח'

 לכמ תרנצ רבעמל ןוטב תורוקב םילוורש עוביק
 רטוק- דלשה ןנכתמ רושיא י"פע םימו גוס
C.V.P"8לוצ 

צול כנ"ל בקוטר  12

02.01.0321 

02.01.0322 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../036  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



036 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה חדשנות  מבנה  02

בטון טרום  פרק  03

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

266,805.90 

303,038.80 

345,859.50 

329.39 

329.39 

329.39 

810.00

920.00

1,050.00

ר"מ

מ"ר

מ"ר

בטון טרום  פרק  03

כללי  תת פרק 01. 03

מפלס 3.78 +

י"פע ןוטב תוכורדו תומורט תולולח תוטלפ
 רפסמ ןויליג תינכת יפל חתפמו סמוע תמאתה

19-50-03 

מפלס 8.28 +

פלטות חלולות טרומות ודרוכות בטון עפ"י
התאמת עומס ומפתח לפי תכנית גיליון מספר 

19-50-04 

מפלס 12.19 +

פלטות חלולות טרומות ודרוכות בטון עפ"י
התאמת עומס ומפתח לפי תכנית גיליון מספר 

19-50-05 

03.01.0010 

03.01.0020 

03.01.0030 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2037 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
      
           
           
        
      
       
      
           

             
      
    
     

        
      
      
      
    

     
      
    
     

        
      
     
      
    

        
      
    
     

         
      
      
      
    

        
      
    
     

        
      
      
      
      
      
      
      

              

037 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   04 עבודות  בניה 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   04  ע ב ו ד ו ת   ב נ י ה 

 
 ת ת   פ ר ק  04.01  1

 םיללוכ הז קרפב םיקולבה יריחמ לכ :הרעה
 י"פע ןויז ללוכ ןוטבמ תויקפואו תויכנא תורוגח
 .תוינכותב עיפומהו ןקתה תושירד

 00.0 סלפמ

גנוטיא מ"ס 02 יבועב גוס לכמ םיקולבב הינב 04.01.0010 
76,860.00 109.80 700.00 ר"מ  לכירדאה תשירד י"פע דדובמ ןוטב וא

קירות  מעטפת- קירות  בלוק  בעובי   25 איטונג
או  ש"ע   לבחירת  האדריכל  מחופים 

אבן/אלוקובונד  (עוביים  עפ"י  אדריכלות )

04.01.0020 

28,548.00 219.60 130.00 ר"מ

מפלס  3.78 +

בניה  בבלוקים   בעובי   20 ס"מ  איטונג  או  בטון
מבודד   עפ"י  דרישת  האדריכל 

04.01.0030 
126,270.00 109.80 1,150.00 ר"מ

קירות  מעטפת- קירות  בלוק  בעובי   25 איטונג
או  ש"ע  לבחירת  האדריכל  מחופים 

אבן/אלוקובונד  (עוביים  עפ"י  אדריכלות )

04.01.0040 

52,704.00 219.60 240.00 ר"מ

 מפלס  8.28 +

בניה  בבלוקים  איטונג  או  ש"ע  בעובי   20 ס"מ
עפ"י  דרישת  האדריכל 

04.01.0050 
38,430.00 109.80 350.00 ר"מ

קירות  מעטפת- קירות  בלוק  איטונג  או  ש"ע
לבחירת  האדריכל  מחופים  אבן/אלוקובונד 

(עוביים  עפ"י  אדריכלות )

04.01.0060 

19,764.00 219.60 90.00 ר"מ

מפלס  12.19 +

בניה  בבלוקים  איטונג  או  ש"ע  בעובי   20 ס"מ
עפ"י  דרישת  האדריכל 

04.01.0070 
30,744.00 109.80 280.00 ר"מ

קירות  מעטפת- קירות  בלוק  איטונג  או  ש"ע
לבחירת  האדריכל  מחופים  אבן/אלוקובונד 

(עוביים  עפ"י  אדריכלות )

04.01.0080 

24,156.00 219.60 110.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2038 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
      
           
           
        
      
    
     
     
     
     
     

        
      
    

       
      
    
     
     

     
      
    
     
     
     

       
      
      
      
    
     
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     

       
      
      
      
      
      

              

038 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   05 עבודות  איטום 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   05  ע ב ו ד ו ת   א י ט ו ם 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 05  כ ל ל י 

 תוללוכ ןניא תוינכותה :הרעה 00.0 סלפמ
 להנמ תשקב י"פע ועצוב תויומכה .םוטיא יטרפ
 .טקיורפה תא תמכל טקיורפה

איטום  רצפות  חדרים  רטובים  ומעבדות 
בציפויים  ביטומניים  אלוסטומרים  משובחים 

מסוג  אלסטיפז  או  מסטיגום   10 או  ש"ע , לרבות 
פריימר  ביטומני  מסוג  "פז  יסוד " או  "פריימר 

מסטיגום " או  ש"ע  בכמות  0 30 גר'/מ"ר   , שתי 
שכבות  ציפוי  בכמות  כוללת   3 ק"ג/מ"ר  לקבלת 

ציפוי  יבש  בעובי   2 מ"מ 

05.01.0010 

54,351.00 164.70 330.00 ר"מ

איטום  קורות  קשר  בכל  היקף  המבנה  ע"י
מריחת  אטם  בטון  מסוג  סיקה  או  ש"ע 

05.01.0015 
107,055.00 164.70 650.00 רטמ

איטום  צמנטי  ובידוד  טרמי   של  חברת  ביטום
או  שווה  איכות , על  גבי  קירות  מעטפת  הבנין 
(כתשתית  לחיפוי  האלוקובונד ) לרבות  חיפוי 

במזרונים  טרמיים   ע"ג  האיטום  בעובי   6 ס"מ   .

05.01.0020 

215,208.00 137.25 1,568.00 ר"מ

איטום  פתחים  ומעברים  בתקרות , בין  קומות
בפירים   ובקירות  מכל  סוג  ומין   ,  למעבר  אש 
ועשן  במשך  שעתיים  באמצעות  חומרי  איטום 

אלסטומרי  מאושר  ע"י  שירות  הכבאות  המקומי
ובאישור  יועץ  הבטיחות .

 

05.01.0025 

7,685.86 7,685.86 1.00 'פמוק

מפלס  3.78 +

איטום  רצפות  חדרים  רטובים  שירותים 
ומעבדות  בציפויים  ביטומניים  אלוסטומרים 

משובחים  מסוג  אלסטיפז  או  מסטיגום   10 או 
ש"ע , לרבות  פריימר  ביטומני  מסוג  "פז  יסוד "

או  "פריימר  מסטיגום " או  ש"ע  בכמות  0 30
גר'/מ"ר   , שתי  שכבות  ציפוי  בכמות  כוללת   3

ק"ג/מ"ר  לקבלת  ציפוי  יבש  בעובי   2 מ"מ 

05.01.0040 

72,468.00 164.70 440.00 ר"מ

איטום  פתחים  בתקרות   , בפירים  ובכל  מקום
נדרש  ובקירות  מכל  סוג  למעבר  אש  ועשן 

במשך  שעתיים  באמצעות  חומרי  איטום 
אלסטומרי  מאושר  ע"י  שירות  הכבאות  המקומי

ובאישור  יועץ  הבטיחות .
 

05.01.0045 

7,685.86 7,685.86 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2039 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     

          
      
    
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     

          
      
    
     
     

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

039 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוטיא תודובע 50 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
איטום  רצפות  חדרים  רטובים  בציפויים 

ביטומניים  אלוסטומרים  משובחים  מסוג 
אלסטיפז  או  מסטיגום   10 או  ש"ע , לרבות 

פריימר  ביטומני  מסוג  "פז  יסוד " או  "פריימר 
מסטיגום " או  ש"ע  בכמות  0 30 גר'/מ"ר   , שתי 
שכבות  ציפוי  בכמות  כוללת   3 ק"ג/מ"ר  לקבלת 

ציפוי  יבש  בעובי   2 מ"מ 

05.01.0050 

3,788.10 164.70 23.00 ר"מ

איטום  פתחים  בתקרות  ובקירות  מכל  סוג 
למעבר  אש  ועשן  במשך  שעתיים  באמצעות 
חומרי  איטום  אלסטומרי  מאושר  ע"י  שירות 

הכבאות  המקומי  ובאישור  יועץ  הבטיחות .

05.01.0055 

7,685.86 7,685.86 1.00 'פמוק

איטום  רצפות  חדרים  רטובים  בציפויים 
ביטומניים  אלוסטומרים  משובחים  מסוג 

אלסטיפז  או  מסטיגום   10 או  ש"ע , לרבות 
פריימר  ביטומני  מסוג  "פז  יסוד " או  "פריימר 

מסטיגום " או  ש"ע  בכמות  0 30 גר'/מ"ר   , שתי 
שכבות  ציפוי  בכמות  כוללת   3 ק"ג/מ"ר  לקבלת 

ציפוי  יבש  בעובי   2 מ"מ 

05.01.0060 

8,235.00 164.70 50.00 ר"מ

איטום  פתחים  בתקרות  ובקירות  מכל  סוג 
למעבר  אש  ועשן  במשך  שעתיים  באמצעות 
חומרי  איטום  אלסטומרי  מאושר  ע"י  שירות 

הכבאות  המקומי  ובאישור  יועץ  הבטיחות .

05.01.0065 

7,685.86 7,685.86 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2040 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
      
     
      
          
          
           
        
         
          
        
     
      
            
           
            
          
           
          
          
          
         
         
         
          
            
           
          
            
          
       
      
          
           
          
          
           
          
          
        
      
           
       
      
      
      
      
      

              

040 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 
פרק   06 נגרות  ומסגרות 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   06  נ ג ר ו ת  ו מ ס ג ר ו ת  

 
ת ת   פ ר ק   00. 06 ת ת    פ ר ק  0 .6

 תורעה

 קרפב תויומכה בתכב םירכזומה םיטנמלאה לכ
 לוזריפה לכ ,הבכרה ,הקפסא :םיללוכ הז
 יטרפב עיפומה יפ לע לכה העיבצו שורדה
 תומישרבו תוינכתב םינושה םיטנמלאה
 תויומכה בתכב םיפיעסה לכ רואת.תולכירדא
 יפ-לע אלמה עוציבהו רוחמיתה .רצוקמ וניה
 יטרפמבו תומישרב תוינכתב עיפומה
 .לכירדאה

 ןקת ות תולעב ויהי ,תורגנ קרפב תותלד לכ
 ץעמ תורגנה תותלד לכ. ךוניח תודסומל 5816
 מ"מ 04 לש ללוכ יבועב תודובל תותלדה .קוב
 יופיצב ,תואולימ 001% יולימב .םגדל םאתהב
 תריחב יפל ןווגב תלדה ידיצ ינשמ הקימרופ
 ץעמ טנק תרגסמ ,טרפמל םאתהב לכירדאה
 תודובע .רוויע ףוקשמו חפ ףוקשמ ,אלמ
 תבכרהו הקפסא :רתיה ןיב תוללוכ תורגנה
 קוזיח עוציב ,םיפוקשמה ןוטיב ,םיפוקשמ
 תהבגהל לקוצ תריצי,סבג תוציחמב םיפוקשמ
 תעיבצ ,םייפנכה תבכרהו הקפסא ,תונורא
 .לכירדאה י"ע רחבייש עבצב תותלדו םיפוקשמ
 שורדה לוזריפה לכ תלדה ריחמב לולכ ןכ ומכ
 ,הליענ ינונגנמ :ןוגכ תלדה לש םלשומ עוציבל
 ,םינוילע ןמש יריזחמ ,תוידי ,םיריצ ,םירפוטס
 .'דכו תיפוסה ותריסמ דע טירפה לע הנגה
 תוינכתב תויומכה בתכב טרופמכ טלפמוק לכה
 .לכירדאה יטרפמבו תומישרב

 חטשב םיחתפה תודימ אדוול ןלבקה תוירחאב
 תותלדה תנמזה םרט החיתפ ינוויכ ררבל ןכו
 תותלדה לכ.תונוראה / תונולחה / ןהיגוסל
 ראשה ןיב תוללוכ תוחיטב תותלדו תויטסוקאה
 חוורמב( םיידיה תועבצא לע הנגה ילוורש םג
 גוסמ )םיריצה רוזאב תלדל ףוקשמה ןיב

 ךוניח תודסומל 5816 ןקתל םאתהבינועבצא' '
 .תלדה ריחמב לולכ םריחמו

 תתחנה םע גוסמ ויהי תויטסוקאה תותלדה לכ
 .BD53-03 לש שער

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2041 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
            
          
          
           
      
      
           
            
       
      
           
            
      
      
            
          
        
        
      
       
      
     
      
         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
      
      
      
      

              

041 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ויהי )םימ"ממ( םינגומ םיבחרמל םיטנמלאה לכ
 רכזוה אל םא םג ,ףרועה דוקיפ ןקת יפ-לע
 לכל איצמהל שי.תויומכה בתכ יפיעס תורדגהב
 ןוכמ רושיא תורגסמ וא/ו תורגנ תותלד
 לכ לע תונולחה וא תותלדה רובע םינקתה
 . םהיביכרמ

 יפל ויהי םימ"ממ תורגסמ קרפב םיטנמלאה לכ
 יפ לעו לכירדאה י"ע םירשואמו ילארשי ןקת
 .ףרועה דוקיפ תושירד

 ףוקשמ םיללוכ הז קרפב םיטנמלאה לכ יריחמ
 תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ןוטבב ןגועמה הדלפ
 .לכירדאה יטרפב

 קוזיחה יטנמלא לכ לע דיה יזחאמו תוקעמה לכ
 תורוניצמ 2411 י"ת י"פע ויהי רוביחהו
 לכה ,םיבכרומו םיעובצ,םינוולוגמ םיליפורפו

 .תמלשומ הנקתהל דע טלפמוק

 .הדידמל תויומכה לכ

ת ת   פ ר ק   01. 06 נ ג ר ו ת   ק ו מ ה   ק ר ק ע    0 מ ד ע  

 עדמ 1.עקרק תמוק

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  210/ 95 ס"מ  לרבות  פיקוד  חשמלי ,

בידוד  אקוסטי  DB 30 ומנעול  מאסטר .
בסימון  נ-01- 11 בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.01.0011 

4,831.12 2,415.56 2.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  0/210 10 ס"מ  לרבות  בידוד  אקוסטי 

DB 30 ומנעול  מאסטר . בסימון  נ-09- 11
בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.01.0016 

4,721.32 2,360.66 2.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  210/ 90 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן 

עליון  ומנעול  מאסטר . בסימון  נ-03- 11
בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.01.0021 

5,489.90 2,744.95 2.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  210/ 90 ס"מ  לרבות  מנגנון  תפוס/פנוי 

ידית  אחיזה  לנכה  ומנעול  מאסטר . בסימון 
נ-04- 11 בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.01.0026 

2,525.35 2,525.35 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2042 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
          
         

             
      
    
     
     

         
      
    
     
     
     

        
      
    
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     

       
      
      
      
      
      
      
      

              

042 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 חפ ףוקשמו תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד
 ,ילמשח דוקיפ תוברל מ"ס 012/501 תודימב
 .רטסאמ לוענמו BD03 יטסוקא דודיב

06.01.0031 

8,070.15 2,690.05 3.00 'חי  .לכירדאה תומישרבו תוינכתב 60-11-נ ןומיסב

דלת  עץ  חד  כנפית  צירים  ומשקוף  פח  במידות 
210/ 95 לרבות  פיקוד  חשמלי  ובידוד  אקוסטי 
DB 35 בסימון  נ- 10- 11 בתכניות  וברשימות 

האדריכלות 

06.01.0035 

3,074.34 3,074.34 1.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  5/210 12 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן 
35 DB  עליון , פיקוד  חשמלי , בידוד  אקוסטי
ומנעול  מאסטר . בסימון  נ-07- 11 בתכניות 

וברשימות  האדריכל .

06.01.0036 

16,469.70 3,293.94 5.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 
שוו"א , בגוון  לבחירת  האדריכל , ל-5 -4 תאים 

בשרותי  נשים . המערכת  הכוללת  חזית  קדמית 
וצידית  עם  דלתות . המחיר  כולל  את  כל  הפרזול 

קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן  לשימוש .

06.01.0041 

50,507.08 25,253.54 2.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 
שוו"א , בגוון  לבחירת  האדריכל , ל  5 -4 תאים 

בשרותי  גברים . המערכת  הכוללת  חזית  קדמית 
וצידית  עם  דלתות . המחיר  כולל  את  כל  הפרזול 

קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן  לשימוש .

06.01.0046 

23,057.58 23,057.58 1.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 

שוו"א , מחיצות  בין  משתנות   . המחיר  כולל  את 
כל  הפרזול  קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן 

לשימוש .

06.01.0047 

4,611.52 4,611.52 1.00 'פמוק

ארון  מטבח  תחתון  עשוי  סנדוויץ  במידות 
202/90/ 60 ס"מ ,  מחופה  מלמין  ופורמאיקה .

הארון  כולל  מגירות , דלתות  לפתיחה  רגילה 
ומדפים . המחיר  כולל   את  כל  הצירים  התמיכות

הפירזול  לסוגיו  וצוקל  אלומיניום . הכל  עפ"י 
מפרט  האדריכל . בסימון  נ-01- 42 בתכניות 

וברשימות   .

 

06.01.0051 

6,148.69 6,148.69 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2043 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



043 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 

מחופה מלמין ופורמאיקה . ס"מ , 60 /213/90
דלתות לפתיחה רגילה  הארון כולל מגירות ,

את כל הצירים התמיכות המחיר כולל  ומדפים .
הכל עפ"י  הפירזול לסוגיו וצוקל אלומיניום .
בתכניות  בסימון נ-01- 64 מפרט האדריכל .

וברשימות  .

 

06.01.0056 

5,983.99 5,983.99 1.00 'פמוק

בגמר פורמאיקה , ( L בצורת  מדף עץ  (
מעל ארון מטבח . במידות 25/213/24ס"מ ,

בתכניות ובפרטי האדריכל . נ-02- 64 בסימון 

06.01.0061 

384.29 384.29 1.00 'פמוק

הלבשות עץ אורן בגמר צבע עץ אלון או גמר 
בחתך/גודל משתנה ובאורכים שונים , טבעי ,
בסימון נ-01- 70 לרבות חיבור נסתר לקיר .

בתכניות וברשימות האדריכל .

06.01.0066 

7,905.60 49.41 160.00 רטמ

הלבשות עץ אורן בגמר צבע עץ אלון או גמר 
בחתך/גודל משתנה ובאורכים שונים , טבעי ,
בסימון נ-02- 70 לרבות חיבור נסתר לקיר .

בתכניות וברשימות האדריכל .

06.01.0071 

14,823.00 49.41 300.00 רטמ

דלת טרספה דו כנפית לארון שרות במידות 
בתכניות  בסימון נ-01- 05 ס"מ . 10 0/230

וברשימות האדריכל .

06.01.0076 

1,855.59 1,855.59 1.00 'חי

מסגרות לתמונות משולבות בקירות ובחיפוי 
בגדלים משתנים  78 -01 פרט אדריכלי נ-

06.01.0077 
7,027.00 351.35 20.00 'חי

מערכת לוקרים וספסלים לישיבה ראה פרטי 
במידות משתנות  אדריכלות 01- 77

690/210

06.01.0078 

24,155.56 24,155.56 1.00   'פמוק

בית המדע  נגרות קומה  1 תת פרק 02. 06

 עדמה תיב 2 המוק

דלת עץ חד כנפית לפתיחה צירית ומשקוף פח 
ס"מ לרבות פיקוד חשמלי , במידות 210/ 90

ומנעול מאסטר . 30 DB בידוד אקוסטי
בתכניות וברשימות האדריכל . בסימון נ-10- 11

06.02.0116 

4,831.12 

5,599.70 

2,415.56 

2,799.85 

2.00

2.00

'חי

יח'

דלת עץ חד כנפית לפתיחה צירית ומשקוף פח 
ס"מ לרבות מחזיר שמן עליון  במידות 210/ 90

בתכניות  בסימון נ-03- 11 ומנעול מאסטר .
וברשימות האדריכל .

06.02.0121 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2044 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     
     

         
      
    
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     

       
      
    
     
     

          
      
      
      
      

              

044 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  210/ 95 ס"מ  לרבות  מנגנון  תפוס/פנוי 

ידית  אחיזה  לנכה  ומנעול  מאסטר . בסימון 
נ-04- 11 בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.02.0126 

2,415.56 2,415.56 1.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  0/210 10 ס"מ  לרבות  מחזיר 

שמן  עליון,פיקוד  חשמלי  ומנעול  מאסטר .
בסימון  נ-05- 11 בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.02.0131 

8,234.85 2,744.95 3.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  5/210 12 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן 
35 DB  עליון , פיקוד  חשמלי , בידוד  אקוסטי
ומנעול  מאסטר . בסימון  נ-07- 11 בתכניות 

וברשימות  האדריכל .

06.02.0136 

3,513.54 3,513.54 1.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  5/210 12 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן 

עליון , ידית  בהלה , פיקוד  חשמלי , בידוד 
אקוסטי  DB 35 ומנעול  מאסטר . בסימון 
נ-081 -1 בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.02.0141 

2,854.75 2,854.75 1.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 
שוו"א , בגוון  לבחירת  האדריכל , ל-5 -4 תאים 

בשרותי  נשים . המערכת  הכוללת  חזית  קדמית 
וצידית  עם  דלתות . המחיר  כולל  את  כל  הפרזול 

קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן  לשימוש .

06.02.0146 

50,507.08 25,253.54 2.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 
שוו"א , בגוון  לבחירת  האדריכל , ל-5 -4 תאים 

בשרותי  גברים . המערכת  הכוללת  חזית  קדמית
וצידית  עם  דלתות . המחיר  כולל  את  כל  הפרזול 

קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן  לשימוש .

 

06.02.0151 

23,057.58 23,057.58 1.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 

שוו"א , מחיצות  בין  משתנות   . המחיר  כולל  את 
כל  הפרזול  קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן 

לשימוש .

06.02.0152 

4,611.52 4,611.52 1.00 'פמוק

הלבשות  עץ  אורן  בגמר  צבע  עץ  אלון  או  גמר 
טבעי , בחתך/גודל  משתנה  ובאורכים  שונים ,
לרבות  חיבור  נסתר  לקיר .  בסימון  נ-01- 70

בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.02.0156 

7,905.60 49.41 160.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2045 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     

         
      
    
     

         
      
    
     

      
      
     
      
      
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     
     
     

        
      
      
      
      
      
      
      

              

045 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
הלבשות  עץ  אורן  בגמר  צבע  עץ  אלון  או  גמר 
טבעי , בחתך/גודל  משתנה  ובאורכים  שונים ,
לרבות  חיבור  נסתר  לקיר .  בסימון  נ-02- 70

בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.02.0161 

14,823.00 49.41 300.00 ר"מ

דלת  טרספה  דו  כנפית  לארון  שרות  במידות 
0/230 10 ס"מ .  בסימון  נ-01- 05 בתכניות 

וברשימות  האדריכל .

06.02.0166 

1,855.59 1,855.59 1.00 'חי

מערכת  לוקרים  וספסלים  לישיבה  ראה  פרטי 
אדריכלות  01- 77 במידות  משתנות 

690/210

06.02.0167 

24,155.56 24,155.56 1.00   'פמוק

ת ת   פ ר ק   03. 06 נ ג ר ו ת   ק ו מ ה    2 ח ד ש נ ו ת  

קומה   3  חדשנות 

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  210/ 90 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן  עליון 

ומנעול  מאסטר . בסימון  נ-03- 11 בתכניות 
וברשימות  האדריכל .

06.03.0211 

4,721.32 2,360.66 2.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  210/ 95 ס"מ  לרבות  מנגנון  תפוס/פנוי 

ידית  אחיזה  לנכה  ומנעול  מאסטר . בסימון 
נ-04- 11 בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.03.0216 

2,415.56 2,415.56 1.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  0/210 11 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן 

עליון , פיקוד  חשמלי  ומנעול  מאסטר . בסימון 
נ-05- 11 בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.03.0221 

2,690.05 2,690.05 1.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  5/210 12 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן 

עליון , פיקוד  חשמלי  ומנעול  מאסטר . בסימון 
נ-08- 11 בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.03.0222 

2,690.05 2,690.05 1.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 

שוו"א , בגוון  לבחירת  האדריכל , ל -3 תאים 
בשרותי  נשים . המערכת  הכוללת  חזית  קדמית 
וצידית  עם  דלתות . המחיר  כולל  את  כל  הפרזול 

קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן  לשימוש .

06.03.0226 

39,527.28 19,763.64 2.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2046 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     

      
      
    
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     

      
      
    
     
     
     

      
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      

              

046 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ

(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 
שוו"א , בגוון  לבחירת  האדריכל , ל -3 תאים 

בשרותי  גברים . המערכת  הכוללת  חזית  קדמית 
וצידית  עם  דלתות . המחיר  כולל  את  כל  הפרזול 

קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן  לשימוש .

06.03.0231 

19,763.64 19,763.64 1.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 

שוו"א , מחיצות  בין  משתנות   . המחיר  כולל  את 
כל  הפרזול  קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן 

לשימוש .

06.03.0232 

4,611.52 4,611.52 1.00 'פמוק

ארון  מטבח  תחתון   ( מטבחון  B  ) עשוי  סנדוויץ
במידות  625/90/ 60 ס"מ ,  מחופה  מלמין 
ופורמאיקה . הארון  כולל  מגירות , דלתות 

לפתיחה  רגילה  ומדפים . המחיר  כולל  את  כל 
הצירים  התמיכות  הפירזול  לסוגיו  וצוקל 

אלומיניום . הכל  עפ"י  מפרט  האדריכל . בסימון 
נ-01- 41 בתכניות  וברשימות   .

06.03.0236 

20,202.83 20,202.83 1.00 'פמוק

מידוף  עליון  למטבחון   B  במידות  540/35/ 80
ס"מ , גוף  MD F וגמר  פורמאיקה . הכל  עפ"י 
מפרט  האדריכל .  בסימון  נ-02- 41 בתכניות 

וברשימות   .

06.03.0241 

9,442.63 9,442.63 1.00 'פמוק

ארון  מטבח  תחתון   ( מטבחון  D  ) עשוי  סנדוויץ
במידות  830/90/ 60 ס"מ ,  מחופה  מלמין 
ופורמאיקה . הארון  כולל  מגירות , דלתות 

לפתיחה  רגילה  ומדפים . המחיר  כולל  את  כל 
הצירים  התמיכות  הפירזול  לסוגיו  וצוקל 

אלומיניום . הכל  עפ"י  מפרט  האדריכל . בסימון 
נ-01- 49 בתכניות  וברשימות   .

06.03.0246 

23,606.57 23,606.57 1.00 'פמוק

אי  מטבחון   D במידות  533/90/ 60 ס"מ  מעוגן
לרצפה   מ- MDF  38 מ"מ  וגמר  פורמאיקה .

המחיר  כולל  את  כל  הפרופילים  הדרושים 
לביצוע  מלא .  הכל  עפ"י  מפרט  האדריכל .

בסימון  נ-02- 49 בתכניות  וברשימות   .

06.03.0251 

16,601.46 16,601.46 1.00 'פמוק

הלבשות  עץ  אורן  בגמר  צבע  עץ  אלון  או  גמר 
טבעי , בחתך/גודל  משתנה  ובאורכים  שונים ,
לרבות  חיבור  נסתר  לקיר .  בסימון  נ-03- 70

בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.03.0256 

12,352.25 494.09 25.00 ר"מ

הלבשות  עץ  אורן  בגמר  צבע  עץ  אלון  או  גמר 
טבעי , בחתך/גודל  משתנה  ובאורכים  שונים ,
לרבות  חיבור  נסתר  לקיר .  בסימון  נ-04- 70

בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.03.0261 

12,352.25 494.09 25.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2047 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

     
      
      
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     

       
      
    
     

         
      
    
     
     
     
     
     

      
      
      
      
      
      

              

047 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  04. 06  נ ג ר ו ת   ק ו מ ה   3  ח ד ש נ ו ת 

קומה   4 חדשנות 

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  210/ 90 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן  עליון 

ומנעול  מאסטר . בסימון  נ-03- 11 בתכניות 
וברשימות  האדריכל .

06.04.0311 

5,489.90 2,744.95 2.00 'חי

דלת  עץ  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  ומשקוף  פח 
במידות  210/ 95 ס"מ  לרבות  מנגנון  תפוס/פנוי 

ידית  אחיזה  לנכה  ומנעול  מאסטר . בסימון 
נ-04- 11 בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.04.0316 

2,415.56 2,415.56 1.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 

שוו"א , בגוון  לבחירת  האדריכל , ל -3 תאים 
בשרותי  נשים . המערכת  הכוללת  חזית  קדמית 
וצידית  עם  דלתות . המחיר  כולל  את  כל  הפרזול

קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן  לשימוש .
 

06.04.0321 

39,527.28 19,763.64 2.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 

שוו"א , בגוון  לבחירת  האדריכל , ל -3 תאים 
בשרותי  גברים . המערכת  הכוללת  חזית  קדמית
וצידית  עם  דלתות . המחיר  כולל  את  כל  הפרזול 

קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן  לשימוש .

 

06.04.0327 

19,763.64 19,763.64 1.00 'חי

HP L-מערכת  מחיצות  מודולריות  קלות  מ
(טרספה ) של  חב ' מנל  דגם  PL ATINUM או 

שוו"א , מחיצות  בין  משתנות   . המחיר  כולל  את 
כל  הפרזול  קומפלט  עד  לגמר  מושלם  ומוכן 

לשימוש .

06.04.0328 

4,611.52 4,611.52 1.00 'פמוק

לוח  עץ  O SB באזור  קבלה  (קומה  3  ) במידות
2/327 26 ס"מ .    בסימון  נ-01- 80 בתכניות 

ובפרט  האדריכל .

06.04.0331 

4,611.52 4,611.52 1.00 'חי

ארון  מטבח  תחתון   ( מטבחון  B  ) עשוי  סנדוויץ
במידות  625/90/ 60 ס"מ ,  מחופה  מלמין 
ופורמאיקה . הארון  כולל  מגירות , דלתות 

לפתיחה  רגילה  ומדפים . המחיר  כולל  את  כל 
הצירים  התמיכות  הפירזול  לסוגיו  וצוקל 

אלומיניום . הכל  עפ"י  מפרט  האדריכל . בסימון 
נ-01- 41 בתכניות  וברשימות   .

06.04.0336 

17,155.94 17,155.94 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2048 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     

      
      
    
     
     
     

      
      
    
     
     

           
      
    
     
     

           
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    

          
      
    

         
      
      
      
      
      
      
      
      

              

048 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מידוף  עליון  למטבחון   B  במידות  540/35/ 80

ס"מ , גוף  MD F וגמר  פורמאיקה . הכל  עפ"י 
מפרט  האדריכל .  בסימון  נ-02- 41 בתכניות 

וברשימות   .

06.04.0341 

8,564.24 8,564.24 1.00 'פמוק

ארון  מטבח  תחתון   ( מטבחון  D  ) עשוי  סנדוויץ
במידות  830/90/ 60 ס"מ ,  מחופה  מלמין 
ופורמאיקה . הארון  כולל  מגירות , דלתות 

לפתיחה  רגילה  ומדפים . המחיר  כולל  את  כל 
הצירים  התמיכות  הפירזול  לסוגיו  וצוקל 

אלומיניום . הכל  עפ"י  מפרט  האדריכל . בסימון 
נ-01- 49 בתכניות  וברשימות   .

06.04.0346 

22,783.09 22,783.09 1.00 'פמוק

אי  מטבחון   D במידות  533/90/ 60 ס"מ  מעוגן
לרצפה  מ- MDF  38 מ"מ   וגמר  פורמאיקה .

המחיר  כולל  את  כל  הפרופילים  הדרושים 
לביצוע  מלא .  הכל  עפ"י  מפרט  האדריכל .

בסימון  נ-02- 49 בתכניות  וברשימות   .

06.04.0351 

14,822.73 14,822.73 1.00 'פמוק

הלבשות  עץ  אורן  בגמר  צבע  עץ  אלון  או  גמר 
טבעי , בחתך/גודל  משתנה  ובאורכים  שונים ,
לרבות  חיבור  נסתר  לקיר .  בסימון  נ-03- 70

בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.04.0356 

1,235.25 49.41 25.00 ר"מ

הלבשות  עץ  אורן  בגמר  צבע  עץ  אלון  או  גמר 
טבעי , בחתך/גודל  משתנה  ובאורכים  שונים ,
לרבות  חיבור  נסתר  לקיר .  בסימון  נ-04- 70

בתכניות  וברשימות  האדריכל .

06.04.0361 

1,235.25 49.41 25.00 ר"מ

ארון  תשתיות   במידות  210/ 90 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-01- 12   בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.04.0362 

4,940.91 1,646.97 3.00 'חי

מסגרות  לתמונות  משולבות  בקירות  או  בחיפוי 
ראה  פרטי  אדריכל  נ- 01- 78

06.04.0363 
7,685.80 384.29 20.00 'חי

הלבשות  בכניסה  לחדרי  הישיבות  ראה  פרטי 
אדריכלות  נ-  71- 71 קומפ '

06.04.0364 
6,587.90 1,317.58 5.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2049 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

     
     
      
    
     
     
     
     

      
      
    

           
      
    

         
      
    

          
      
    
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
      
      

              

049 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  05. 06  מ ס ג ר ו ת  -  כ ל ל י   מ ק ל ט י ם   ,

 מ ע ט פ ת   ו כ י ב ו י 

90   דלת  הדף  רסיסים  מוסדית  לפתיחה
ומשקוף  במידות  200/ 90 ס"מ   כדוגמת  "פלרז "

או  שוו"א , לרבות  כל  הצירים , האטמים , ידיות ,
מעצור  דלת , צביעה  וכל  הדרוש  להתקנה  מלא 

ומושלמת  של  הדלת .  בסימון  מ-01- 01
בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0010 

217,400.04 18,116.67 12.00 'חי

צינור  איוורור   "8 לרבות  מגן  חיצוני . בסימון
מ-01- 02 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0020 
5,830.29 647.81 9.00 'חי

צינור  איוורור   "8 למרחב  מוגן .  בסימון
מ-02- 02 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0030 
22,025.54 647.81 34.00 'חי

צינור  איוורור   "4 למרחב  מוגן . בסימון
מ-03- 02 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0040 
7,136.87 548.99 13.00 'חי

חלון  הדף  מוסדי  דור  חדש  במידות  0/100 10
ס"מ   כנף  נגררת  לתוך  כיס   בסימון  מ-01- 03

בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0050 

15,371.72 3,842.93 4.00 'חי

מערכת  איוורור  וסינון  (תיבת  נח   )
Hi dden100-line תוצרת  תעשיות  "בית  אל " או 

שוו"א . בסימון  מ-01- 04 בתכניות  ועפ"י  מפרט 
האדריכל .

06.05.0060 

50,507.08 25,253.54 2.00 'חי

c orner left (  תיבת  נח)  מערכת  איוורור  וסינון
Hi dden100 תוצרת  תעשיות  "בית  אל " או 

שוו"א . בסימון  מ-02- 04 בתכניות  ועפ"י  מפרט 
האדריכל .

06.05.0070 

25,253.54 25,253.54 1.00 'חי

line  right    (  תיבת  נח)  מערכת  איוורור  וסינון
Hidden  30   תוצרת  תעשיות  "בית  אל " או 

שוו"א . בסימון  מ-01- 05 בתכניות  ועפ"י  מפרט
האדריכל .

 
 

06.05.0080 

55,996.98 18,665.66 3.00 'חי

co rner left (  תיבת  נח)  מערכת  איוורור  וסינון
Hi dden 30 תוצרת  תעשיות  "בית  אל " או 

שוו"א . בסימון  מ-02- 05 בתכניות  ועפ"י  מפרט 
האדריכל .

06.05.0090 

37,331.32 18,665.66 2.00 'חי

co rner left (  תיבת  נח)  מערכת  איוורור  וסינון
Hi dden 50 תוצרת  תעשיות  "בית  אל " או 

שוו"א . בסימון  מ-01- 06 בתכניות  ועפ"י  מפרט 
האדריכל .

06.05.0100 

74,662.64 18,665.66 4.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2050 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
         

      
    

         
      
    
     

        
      
    
     

        
      
    
     

          
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     

         
      
    
     

             
      
    
     

         
      

              

050 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
סולם  פלדה  קבוע  לקיר  בממ"מ .  בסימון

מ-08- 52 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .
06.05.0110 

5,270.32 1,317.58 4.00 'חי

סולם  פלדה  קבוע  לקיר  בממ"מ .  בסימון
מ-09- 52 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0120 
2,635.16 1,317.58 2.00 'חי

פתח  חילוץ  קומתי  במידות  70/ 70 ס"מ  תוצרת
"פלרז " או  שוו"א . בסימון  מ-01- 08 בתכניות 

ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0130 

16,469.70 2,744.95 6.00 'חי

מאחז  יד  מצינור    40  מגולוון  וצבוע  בתנור
בחדרי  מדרגות .  בסימון  מ-01- 10 בתכניות 

ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0140 

23,288.58 230.58 101.00 רטמ

צינור  הגנה  מגולוון , הקפי , בקוטר   "2   בחדר
אשפה   . בסימון  מ-01- 11 בתכניות  ועפ"י 

מפרט  האדריכל .

06.05.0150 

2,657.16 241.56 11.00 רטמ

RH S  מעקה  בחדרי  מדרגות   מורכב  מעמודי
40/40מ"מ  ומאחז  מצינור   40     מגולוון 

וצבוע  בתנור . בסימון  מ-01- 12 בתכניות  ועפ"י 
מפרט  האדריכל .

06.05.0160 

35,113.26 450.17 78.00 רטמ

מעקה  בקומות  1ו -2 מורכב  מעמודים  40/ 40
מאחז   45 ומילואה  רשת . הכל   מגולוון  וצבוע 

בתנור . בסימון  מ-01- 13 בתכניות  ועפ"י  מפרט 
האדריכל .

06.05.0170 

13,175.76 548.99 24.00 רטמ

דלת  פח  חד  כנפית  במידות  210/ 90 ס"מ
כדוגמת  "פלרז " או  שוו"א  לרבות  משקוף  מחזיר

שמן  ומנעול  מאסטר .  בסימון  מ-01- 31
בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

 
06.05.0180 

3,623.33 3,623.33 1.00 'חי

דלת  פח  רפפה  דו  כנפית  במידות  0/210 18
ס"מ  כדוגמת  "פלרז " או  שוו"א  לרבות  משקוף 
מחזיר  שמן  ומנעול  מאסטר .  בסימון  מ-01- 34

בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0190 

9,442.63 9,442.63 1.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  0/50 18
ס"מ   בסימון  מ-02- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0200 

3,952.74 1,317.58 3.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  40/ 80 ס"מ
בסימון  מ-03- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0210 

988.18 988.18 1.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  0/50 12
ס"מ  בסימון  מ-04- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0220 

1,207.78 1,207.78 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2051 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     

         
      
    
     

         
      
    
     

             
      
    
     

         
      
    
     

           
      
    
     

         
      
    
     

             
      
    
     

         
      
    
     

         
      
    
     

         
      
    
     
     
     
     

        
      
      
      
      

              

051 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  65/ 95 ס"מ

בסימון  מ-05- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

06.05.0230 

1,097.98 1,097.98 1.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  0/60 16
ס"מ  בסימון  מ-06- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0240 

6,587.88 1,646.97 4.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  80/ 60 ס"מ
בסימון  מ-07- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0250 

878.38 878.38 1.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  0/60 12
ס"מ  בסימון  מ-08- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0260 

1,427.37 1,427.37 1.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  60/ 60 ס"מ
בסימון  מ-09- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0270 

1,537.18 768.59 2.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  60/ 95 ס"מ
בסימון  מ-10- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0280 

1,043.08 1,043.08 1.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  60/ 82 ס"מ
בסימון  מ-11- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0290 

988.18 988.18 1.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  0/60 10
ס"מ  בסימון  מ-12- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0300 

1,207.78 1,207.78 1.00 'חי

רפפה  מפח  מגולוון  וצבוע  במידות  0/50 13
ס"מ  בסימון  מ-13- 41 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

06.05.0310 

1,537.17 1,537.17 1.00 'חי

ארון  שתי  כנפיים  לפתיחה  צירית  וחלק  עליון 
קבוע  במידות  5/210 12 ס"מ .        בסימון 
מ-03- 52  בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0320 

6,148.68 3,074.34 2.00 'חי

דלת  בטחון  חד  כנפית  במידות  125/210ס"מ
לפתיחה  צירית , מסוג  פלדלת  של  רב-בריח 

דגם  "מרום " או  שוו"א   , ידית 
בהלה , מחזיר  שמן , פיקוד  חשמלי , מנעול 

מאסטר , אינטרקום  ואזעקה . בסימון  מ-01- 61
בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.05.0330 

25,473.12 6,368.28 4.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2052 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     

           
      
    

         
      
     
     
      
    
     
     

         
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     

         
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
      
      
      
      
      

              

052 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ארון  כיבוי  אש  חד  כנפי  מפיברגלס , לעמדת

כיבוי  חיצונית , במידות  120/ 80 ס"מ . בסימון
מ-01- 62 בתכניות  ומפרט  האדריכל .

 
06.05.0340 

1,427.38 713.69 2.00 'חי

ארון  לפנל  כיבוי  משולב  בעיצוב  פנים  ראה 
רשימות  אדריכלות   0/225 11 נ-01- 03

06.05.0341 
1,756.77 1,756.77 1.00 'חי

ת ת   פ ר ק   06. 06 מ ס ג ר ו ת - ד ל ת ו ת   א ש  
מ ע ט פ ת   ו מ י ל ו ט   ב מ ב נ ה  

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
210/ 90 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן , פיקוד  חשמלי

מנעול  מאסטר  ואזעקה . בסימון  ד.א-01- 21
בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

 
06.06.0010 

8,564.24 8,564.24 1.00 רטמ

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
100/210ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן  ומנעול 

מאסטר . בסימון  ד.א-02- 21 בתכניות  ועפ"י 
מפרט  האדריכל .

06.06.0020 

14,932.52 7,466.26 2.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
0/210 10 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן , פיקוד 

חשמלי  מנעול  מאסטר .  בסימון  ד.א-10- 21
בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0030 

51,385.44 8,564.24 6.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
0/210 10 ס"מ  לרבות  צוהר , מחזיר  שמן ,

פיקוד  חשמלי  מנעול  מאסטר . בסימון 
ד.א-11- 21 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0040 

8,564.24 8,564.24 1.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
5/210 12 ס"מ  לרבות  צוהר , פיקוד  חשמלי 

מנעול  מאסטר .  בסימון  ד.א-21-20  ,
 21-19בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0050 

41,942.84 10,485.71 4.00  'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
5/210 12 ס"מ  לרבות  צוהר , פיקוד  חשמלי 

מנעול  מאסטר .  בסימון  ד.א-21- 21 בתכניות 
ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0060 

11,967.98 11,967.98 1.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
5/210 12 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

מחזיר  שמן . בסימון  ד.א-23- 21 בתכניות  ועפ"י
מפרט  האדריכל .

 

06.06.0070 

20,642.02 10,321.01 2.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2053 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     

         
      
      
      

              

053 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 

5/210 12 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,
מחזיר  שמן , פיקוד  חשמלי  ומנעול  מאסטר   .

בסימון  ד.א-24- 21 בתכניות  ועפ"י  מפרט 
האדריכל .

06.06.0080 

23,935.96 11,967.98 2.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
5/210 12 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

מחזיר  שמן , פיקוד  חשמלי  ואינטרקום . בסימון 
ד.א-25- 21 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0090 

11,967.98 11,967.98 1.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
5/210 12 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

פיקוד  חשמלי  ומנעול  מאסטר . בסימון 
ד.א-26- 21 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0100 

51,605.05 10,321.01 5.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
5/210 12 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

פיקוד  חשמלי  ומנעול  מאסטר . בסימון 
ד.א-27- 21 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0110 

10,321.01 10,321.01 1.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
5/230 12 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

מחזיר  שמן , פיקוד  חשמלי , מנעול  מאסטר 
ואזעקה . בסימון  ד.א-29- 21 בתכניות  ועפ"י 

מפרט  האדריכל .

06.06.0120 

10,430.81 10,430.81 1.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
5/210 13 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

מחזיר  שמן .  בסימון  ד.א-30- 21 בתכניות 
ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0130 

43,370.20 8,674.04 5.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות
5/210 13 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

מחזיר  שמן , פיקוד  חשמלי , מנעול  מאסטר ,
אינטרקום  ואזעקה . בסימון  ד.א-31- 21

בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

 06.06.0140 

10,760.20 10,760.20 1.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
5/210 14 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

מחזיר  שמן , מנעול  מאסטר . בסימון 
ד.א-40- 21 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0150 

11,528.79 11,528.79 1.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
0/210 12 ס"מ  לרבות   מחזיר  שמן  ומנעול 

מאסטר .  בסימון  ד.א-50- 21 בתכניות  ועפ"י 
מפרט  האדריכל .

06.06.0160 

7,740.76 7,740.76 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2054 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     

        
      
    
     
     

         
      
    
     
     
     

        
      
    
     
     
     

        
      
    
     
     
     

        
      
    
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     

        
      
     
     
      
         

           
      
      
      

              

054 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 

5/210 10 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,
מחזיר  שמן,פיקוד  חשמלי , מנעול  מאסטר 

אינטרקום  ואזעקה   . בסימון  ד.א-60- 21
בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0170 

21,081.22 10,540.61 2.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
5/210 10 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

מחזיר  שמן . בסימון  ד.א-61- 21 בתכניות  ועפ"י 
מפרט  האדריכל .

06.06.0180 

7,576.06 7,576.06 1.00 'חי

דלת  אש  דו  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
0/215 16 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

מחזיר  שמן , פיקוד  חשמלי , ומנעול  מאסטר 
מתוזמן  סגירה .  בסימון  ד.א-01- 22 בתכניות 

ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0190 

23,057.58 11,528.79 2.00 'חי

דלת  אש  דו  כנפית  לפתיחה  צירית  במידות 
0/215 16 ס"מ  לרבות  צוהר , ידית  בהלה ,

מחזיר  שמן , פיקוד  חשמלי , ומנעול  מאסטר 
מתוזמן  סגירה .  בסימון  ד.א-02- 22 בתכניות 

ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0200 

71,807.88 11,967.98 6.00 'חי

דלת  אש  דו  כנפית  מזוגגת   לפתיחה  צירית
במידות  1/270 20 ס"מ  לרבות  מחזיר  שמן ,
ידית  בהלה , פיקוד  חשמלי , מנעול  מאסטר 

ואזעקה .  בסימון  ד.א-01- 23 בתכניות  ועפ"י 
מפרט  האדריכל .

06.06.0210 

16,799.09 16,799.09 1.00 'חי

דלת  אש  לארון . הדלת   4 כנפיים  לפתיחה
צירית  וחלק  עליון  קבוע , בהתאם  לפתח  בניה 
במידות  0/210 20 ס"מ , לרבות  חיזוק  משקוף 

ופנל  עליון  וכל  החיזוקים  הפנימיים   . בסימון 
ד.א-01- 24 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0220 

7,685.86 7,685.86 1.00 'חי

דלת  אש  לארון . הדלת  דו  כנפית  לפתיחה
צירית  וחלק  עליון  קבוע , בהתאם  לפתח  בניה 
במידות  100/210ס"מ , לרבות  חיזוק  משקוף 

ופנל  עליון  וכל  החיזוקים  הפנימיים  הכל 
בהתאם  לדרישות  חברת  חשמל . בסימון 

ד.א-01- 25 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

06.06.0230 

19,104.84 6,368.28 3.00 'חי

69,941.30 538.01 130.00 רטמ

ת ת   פ ר ק   07. 06 נ ג י ש ו ת - כ ל ל י   מ ע ט פ ת  
ה מ ב נ ה  

 דידב ליבומ ספ לש הנקתהו הקפסא
 מ"ס 03 בחורב םוינימולאמ

06.07.0001 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2055 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     

         
      
    

          
      
    

         
      
    

       
      
     
     
      
      
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

055 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אספקה  והתקנה  של  פס  מאתר  מאלומיניום

לכבדי  ראייה  ברוחב   60 ס"מ  לכיוון  לחצני 
המעליות  ובכלל  עפ"י  הנחיות  הנגישות 

 06.07.0002 

51,385.50 570.95 90.00 רטמ

התקנת  מסמרות  נירוסטה  בהדבקה  60/ 60
שינוי  תנועה  לפס  מוביל 

06.07.0003 
9,684.18 538.01 18.00 'חי

התקנה  של  מסמרות  נירוסטה  בכניסות  ובכל 
מקום  שידרוש  יועץ  הנגישות  עפ"י  תקן 

06.07.0004 
36,277.36 647.81 56.00 ר"מ

אספקה  והתקנה  של  מאחזי  נכים  מנירוסטה 
בשירותים 

06.07.0005 
14,054.08 878.38 16.00 'פמוק

ת ת   פ ר ק   10. 06 א ר ו נ ו ת   ש ר ו ת   ו ד ק ו ר צ י ה   -
מ ע   ה מ ב נ ה   מ ש ו ת ף  

קומת  קרקע 

ארון  תשתיות   במידות  210/ 90 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה 
והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-01- 12   בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

,

06.10.0010 

4,940.91 1,646.97 3.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  5/210 11 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-02- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0020 

1,756.77 1,756.77 1.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  5/210 12 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-06- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0030 

1,866.57 1,866.57 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2056 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

           
      
     
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      

              

056 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ארון  תשתיות   במידות  0/210 10 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-10- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0040 

3,513.54 1,756.77 2.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  140/ 50 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-12- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0050 

4,391.90 878.38 5.00 'חי

 קומה   1

ארון  תשתיות   במידות  210/ 90 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-01- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0110 

8,783.85 1,756.77 5.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  5/210 11 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-02- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0120 

1,866.57 1,866.57 1.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  0/210 22 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-03- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0130 

2,525.35 2,525.35 1.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  0/210 20 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-04- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0140 

2,580.25 2,580.25 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2057 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

           
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
      
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      

              

057 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ארון  תשתיות   במידות  5/210 12 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-06- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0150 

6,587.88 2,195.96 3.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  210/ 40 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-09- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0160 

1,537.18 768.59 2.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  0/210 10 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-10- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0170 

3,513.54 1,756.77 2.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  210/ 80 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-11- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0180 

1,646.97 1,646.97 1.00 'חי

קומה   2

ארון  תשתיות   במידות  210/ 90 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-01- 12   בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0210 

6,148.68 1,537.17 4.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  5/210 11 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-02- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0220 

1,921.47 1,921.47 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2058 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
     
      
    
     
     
     
     
     

        
      

              

058 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ארון  תשתיות   במידות  0/210 20 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-04- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0230 

2,360.66 2,360.66 1.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  0/210 23 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-05- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0240 

2,415.56 2,415.56 1.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  5/210 12 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-06- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0250 

2,305.76 2,305.76 1.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  0/210 11 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-07- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0260 

1,756.77 1,756.77 1.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  0/210 12 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-08- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0270 

1,866.57 1,866.57 1.00 'חי

 קומה   3

ארון  תשתיות   במידות  210/ 90 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-01- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0320 

12,077.80 2,415.56 5.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2059 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     

      
      
     
     
      
    
     

         
      
    
     

        
      
    
     

        
      
    
     
     

         
      
      

              

059 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ארון  תשתיות   במידות  210/ 90 ס"מ  כנף  עץ

מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-02- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0363 

1,866.57 1,866.57 1.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  210/ 90 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-5- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0364 

1,756.77 1,756.77 1.00 'חי

ארון  תשתיות   במידות  210/ 90 ס"מ  כנף  עץ
מלאה  מצופה  פורמאיקה  ומשקוף  היקפי  מפח 
מגולוון , לרבות  כל  הצירים , הבריחים , הנעילה ,

והשילוט  (בהתאם  לשימוש  הארון ) הדרושים 
להתקנה  מושלמת . הכל  לפי  המפרט  המיוחד 

של  משהב"ט . בסימון  נ-8- 12 בתכניות 
ומפרט  האדריכל .

06.10.0365 

3,513.54 1,756.77 2.00 'חי

מערכת  רפרפות  פח  נירוסטה  מושחר 
דקורטיבי  - מסגרות  עפ"י  פרטי  הדריכלות  מ-

01- 77 עד  04- 77 ממוקם  באזור  המעליות 
בקומות .

06.10.0366 

16,689.28 4,172.32 4.00 'פמוק

ת ת   פ ר ק   13. 06 מ ס ג ר ו ת   - ב י ת   ה ח ד ש נ ו ת  
3 +2 ע י צ ו ב   פ נ י ם  

מראות  לשירותים , שתי  יחידות  מראה  בתוך
פירזול  צבוע   . בסימון  מ-01- 70 בתכניות  ועפ"י 

פרטי  האדריכל .

06.13.0010 

9,881.80 1,976.36 5.00 'חי

מראות  לשירותים , שלוש  יחידות  מראה  בתוך
פירזול  צבוע   . בסימון  מ-02- 70 בתכניות  ועפ"י 

פרטי  האדריכל .

06.13.0020 

19,983.25 2,854.75 7.00 'חי

מראות  לשירותים , חמש  יחידות  מראה  בתוך
פירזול  צבוע   . בסימון  מ-03- 70 בתכניות  ועפ"י 

פרטי  האדריכל .

06.13.0030 

10,101.42 5,050.71 2.00 'חי

מוט  דקורטיבי  לצמחיה  3  " ס"מ   באורך  5 27
ס"מ . הפרזול  שחור  גמר  ראל  21 70 של  נירלט 

בסימון  מ-01- 71 בתכניות  ועפ"י  פרטי 
האדריכל .

06.13.0040 

9,607.36 1,372.48 7.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2060 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     

        
      
    
     
     
     

      
      
    
     
     

       
      
      
      
      
      

              

060 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מוט  דקורטיבי  לצמחיה  3  " ס"מ  באורך  2 16

ס"מ . הפרזול  שחור  גמר  ראל  21 70 של  נירלט 
בסימון  מ-02- 71 בתכניות  ועפ"י  פרטי 

האדריכל .

06.13.0050 

6,862.40 1,372.48 5.00 'חי

מוט  דקורטיבי  לצמחיה  3  " ס"מ   באורך  4 40
ס"מ . הפרזול  שחור  גמר  ראל  21 70 של  נירלט 

בסימון  מ-03- 71 בתכניות  ועפ"י  פרטי 
האדריכל .

06.13.0060 

4,172.32 2,086.16 2.00 'חי

מוט  דקורטיבי  לצמחיה  3  " ס"מ   בצורת  האות
ח  באורך  8 31 ס"מ . הפרזול  שחור  גמר  ראל 
21 70 של  נירלט  בסימון  מ-01- 72 בתכניות 

ועפ"י  פרטי  האדריכל .

06.13.0070 

7,466.28 1,866.57 4.00 'חי

מוט  דקורטיבי  לצמחיה  3  " ס"מ   בצורת  האות
ח  באורך  8 13 ס"מ . הפרזול  שחור  גמר  ראל 

21 70 של  נירלט .   בסימון  מ-02- 72 בתכניות 
ועפ"י  פרטי  האדריכל .

06.13.0080 

5,270.32 1,317.58 4.00 'חי

פח   2 מ"מ  מכופף  באורך  2 16 ס"מ  וברוחב
עפ"י  פרט , כהלבשה  לסיפון .  הפח  מגולוון 

בגמר  ראל  21 70 של  נירלט . בסימון  מ-01- 73
בתכניות  ועפ"י  פרט  האדריכל 

06.13.0090 

16,469.70 3,293.94 5.00 'חי

פח   2 מ"מ  מכופף  באורך  5 27 ס"מ  וברוחב
עפ"י  פרט , כהלבשה  לסיפון .  הפח  מגולוון 

בגמר  ראל  21 70 של  נירלט . בסימון  מ-02- 73
בתכניות  ועפ"י  פרט  האדריכל 

06.13.0100 

30,743.44 4,391.92 7.00 'חי

פח   2 מ"מ  מכופף  באורך  4 40 ס"מ  וברוחב
עפ"י  פרט , כהלבשה  לסיפון .  הפח  מגולוון 

בגמר  ראל  21 70 של  נירלט . בסימון  מ-03- 73
בתכניות  ועפ"י  פרט  האדריכל .

06.13.0110 

10,979.80 5,489.90 2.00 'חי

מחיצה  דקורטיבית  מלוחות  פח  עם  מסגרת 
RH S30/30 בשילוב  מוטות  פלדה  אנכיים . כל 

המחיצה  מגולוונת  וצבועה  בצבע  ראל  21 70
של  נירלט . בסימון  מ-01- 75 בתכניות  ועפ"י 

פרט  האדריכל .

06.13.0120 

16,689.28 4,172.32 4.00 'פמוק

חיפוי  מסביב  לדלת  מעלית   בפרופילי  נירוסטה
מושחרת  ונירוסטה  לבנה   בשילוב  חריטה 

ומראה  קומה . בסימון  מ-01- 76 בתכניות  ועפ"י 
פרט  האדריכל .

06.13.0130 

8,783.84 4,391.92 2.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2061 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     

       
      
    
     
     

       
      
    
     
     

       
      
    
     
     

       
      
    
     
     

       
      
    
     
     

       
      
    
     
     

      
      
    
     
     

      
      
    
     
     
     

      
      
    
     

      
      

              

061 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
חיפוי  מסביב  לדלת  מעלית   בפרופילי  נירוסטה

מושחרת  ונירוסטה  לבנה   בשילוב  חריטה 
ומראה  קומה . בסימון  מ-02- 76 בתכניות  ועפ"י 

פרט  האדריכל .

06.13.0140 

8,783.84 4,391.92 2.00 'פמוק

חיפוי  מסביב  לדלת  מעלית   בפרופילי  נירוסטה
מושחרת  ונירוסטה  לבנה   בשילוב  חריטה 

ומראה  קומה . בסימון  מ-03- 76 בתכניות  ועפ"י 
פרט  האדריכל .

06.13.0150 

8,783.84 4,391.92 2.00 'פמוק

חיפוי  מסביב  לדלת  מעלית   בפרופילי  נירוסטה
מושחרת  ונירוסטה  לבנה   בשילוב  חריטה 

ומראה  קומה . בסימון  מ-04- 76 בתכניות  ועפ"י 
פרט  האדריכל .

06.13.0160 

8,783.84 4,391.92 2.00 'פמוק

קורה  דקורטיבית  היקפית  בצורת  U , מפח
מגולוון  מכופף  וצבוע   לרבות  כל  החיזוקים 

הדרושים .  בסימון  מ-01- 78 בתכניות  ועפ"י 
פרט  האדריכל .

06.13.0170 

25,033.92 2,086.16 12.00 רטמ

קורה  דקורטיבית  היקפית  בצורת  U , מפח
מגולוון  מכופף  וצבוע   לרבות  כל  החיזוקים 

הדרושים .  בסימון  מ-02- 78 בתכניות  ועפ"י 
פרט  האדריכל .

06.13.0180 

25,033.92 2,086.16 12.00 רטמ

מדף  רשת  אקספנדד  E0 02 ברוחב   50 ס"מ
תלויה  ע"ג  מוטות  פלדה   ( במטבחון  D  ) כ- 17
מ"א   .    בסימון  מ-01- 77 בתכניות  ועפ"י  פרט

האדריכל .
 

06.13.0190 

5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

מדף  רשת  אקספנדד  E0 02 ברוחב   60 ס"מ
תלויה  ע"ג  מוטות  פלדה   ( במטבחון  D  ) כ-5 .8
מ"א .   בסימון  מ-02- 77 בתכניות  ועפ"י  פרט 

האדריכל .

06.13.0200 

10,979.80 5,489.90 2.00 'פמוק

מדף  רשת  אקספנדד  לתלית  צמחיה , תלויה
ע"ג  מוטות  פלדה   ( בחדר  ישיבות   / כיתה  ) .

בסימון  מ-03- 77 בתכניות  ועפ"י  פרט 
האדריכל .

06.13.0210 

10,979.80 5,489.90 2.00 'פמוק

מחיצת  בוטים  במידות  5/225 21 ס"מ  מורכבת
ממסגרת  ברזל  מעוגנת  ברצפה  ותקרה  בעמודי
ברזל  ומילואה  זכוכית  מחוסמת  +מדבקה  לפי 

האדריכל . בסימון  מ-01- 80 בתכניות  ועפ"י 
פרט  האדריכל .

 
06.13.0220 

54,350.01 18,116.67 3.00 'פמוק

קיר  ירוק  ומסכים  במידות  0/1133 61 ס"מ   .
בסימון  מ-0-01 10 בתכניות  ועפ"י  פרט 

האדריכל 

06.13.0230 

41,723.24 41,723.24 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2062 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     

       
      
     
     
      
    

        
      
    

         
      
    

         
      
    
     
     

        
      
    

      
      
    

      
      
    

      
      
    

      
      
    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

062 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמו תורגנ 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

7,466.26 7,466.26 1.00 'פמוק

קיר  ירוק-מבואת  כניסה  קומה   3 במידות
0/410 23 ס"מ    . בסימון  מ-1-01 10 בתכניות 

ועפ"י  פרט  האדריכל 

06.13.0240 

ת ת   פ ר ק   14. 06 נ ג ר ו ת    ב י ת   ה ח ד ש נ ו ת 
ק ו מ ו ת   3 +2 ע י צ ו ב   פ נ י ם  

אלמנט  ישיבה  דקורטיבי  מעץ  אלון   - אזור
ישיבה  עפ"י  פרט  אדריכלי  נ-01- 60 קומפ '

06.14.0001 
16,469.70 16,469.70 1.00 'חי

תקרה  לאלמנט  ישיבה  כנ"ל  מעץ  דקורטיבי
אלון  - עפ"י  פרט  נ-02- 60 ברשימת  הנגרות 

06.14.0002 
8,783.84 8,783.84 1.00 'חי

אלמנט  תקרה  דקורטיבי  אופן  ספייס  ראה 
רשימת  נגרות  פרט  אדריכלי  נ- 01- 61

06.14.0003 
8,234.85 8,234.85 1.00 'חי

הלבשות  עץ  במסדרונות  בית  החדשנות 
משתנה  בהתאם  לפתחים  של  חדרי  הישיבות 
השונים   , עשוי  עץ  אורן  בגמר  צבע  עפ"י  פרטי

האדריכלות  נ- 71- 71
 

06.14.0004 

56,721.45 461.15 123.00 ר"מ

הלבשת  עץ  בשילוב  רשת  - ח . ישיבות   M עפ"י
פרטי  אדריכלות  נ-   71-72

06.14.0005 
12,626.77 12,626.77 1.00 'פמוק

הלבשות  עץ  בשילוב  רשת  - ח . ישיבות   M עץ
אורן  ורשת  עפ"י  פרטי  אדריכלות  נ- 72.1- 71

06.14.0006 
12,626.77 12,626.77 1.00 'פמוק

חיפוי  חדר  ישיבות  עפ"י  פרטי  אדריכלות
נ-01- 82 אורך  42/210 17

06.14.0007 
19,763.64 19,763.64 1.00 'פמוק

חיפוי  חדר  ישיבות  עפ"י  פרטי  אדריכלות
נ-  02- 82 במידות  31/300 24

06.14.0008 
24,155.56 24,155.56 1.00 'פמוק

הלבשת  עץ  עם  מערכת  מידוף  מבואת  קומה   3
עפ"י  פרט  אדריכלות  נ- 01- 79

06.14.0009 
11,858.18 11,858.18 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2063 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
     
      
       
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

           
      

             
      

           
      

               
      

            
      

           
      
    

        
      
    

          
      
    
     

          
      

             
      

           
      

             
      

            
      
      

              

063 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   07 מערכות  אינסטלציה 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   07  מ ע ר כ ו ת   א י נ ס ט ל צ י ה 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 07  מ ע ר כ ו ת   א ס פ ק ת   מ י ם 

 ק ר י ם   ו ח מ י ם  0 +1

 תונותחת תומוק

צנורות  מגולבנים  "סקדיול-40 " למים  קרים  לפי
המפרט  בקוטר  "2 /1 חבויים  בקירות  או 

מחיצות  או  מורכבים  באופן  חופשי  ומוחזקים 
לחלקי  המבנה  השונים  (או  שחודרים  דרכם )

כגון : עמודים , מחיצות , קירות , תקרות , רהוט 
מעבדתי  קבוע  וכו' . המחיר  כולל  את  כל 
החזוקים , התמיכות , הזיזים , הקשתות ,
הכפופים , שרוולים  במעבר  דרך  קירות ,

מחיצות , תקרות , ברכיים , הסתעפויות  וכל 
שאר  האביזרים  הדרושים , וכן  צבע  לפי 

המפרט . המהנדס  רשאי  לדרוש  הסתעפויות 
"T " סגורות  בפקקים  בכל  כמות  שהיא  ללא 

תוספת  מחיר .

07.01.0010 

3,843.00 76.86 50.00 רטמ

7,466.40 87.84 85.00 רטמ  07.01.0020 .4/3" רטוקב תורונצ ל"נכ

11,858.40 98.82 120.00 רטמ  07.01.0030 .1" רטוקב תורונצ ל"נכ

988.20 98.82 10.00 רטמ  07.01.0040 .1¼" רטוקב תורונצ ל"נכ

1,098.00 109.80 10.00 רטמ  07.01.0050 .1½" רטוקב תורונצ ל"נכ

10,540.80 131.76 80.00 רטמ  07.01.0060 .2" רטוקב תורונצ ל"נכ

כנ"ל  צנורות  בקוטר  "3 , לא  כולל  ספחים
ואביזרים .

07.01.0070 
15,372.00 153.72 100.00 רטמ

תוספות  לסעיף  מס' 1.070. 07 עבור  ספחים
ואביזרים  בקוטר  "3 .

07.01.0080 
4,392.00 109.80 40.00 'חי

כנ"ל  בסעיף  מס' 01.010. 07 אך  צנורות
פלסטיים  מדגם  PP R לפי  המיפרט  בקוטר

12- 15 מ"מ .
 

07.01.0090 

7,686.00 76.86 100.00 רטמ

7,905.60 87.84 90.00 רטמ  07.01.0100 .מ"מ 91 רטוקב ל"נכ

11,858.40 98.82 120.00 רטמ  07.01.0110 .מ"מ 52 רטוקב ל"נכ

7,905.60 98.82 80.00 רטמ  07.01.0120 .מ"מ 23 רטוקב ל"נכ

8,784.00 109.80 80.00 רטמ  07.01.0130 .מ"מ 93 רטוקב ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2064 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
      
    

          
      

             
      
    
     
     
     
     
     
     
     

          
      
    

             
      

               
      

               
      
    

          
      

           
      

           
      

            
      

            
      
    

         
      
    

             
      

                 
      
      
      
      
      
      
      
      

              

064 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
13,176.00 131.76 100.00 רטמ  07.01.0140 .מ"מ 05 רטוקב ל"נכ

כנ"ל  בסעיף  מס' 01.090. 07 אך  צנורות
נחושת  דרג  "L " לפי  המיפרט  בקוטר   15 מ"מ .

07.01.0150 
1,647.00 109.80 15.00 רטמ

2,141.10 142.74 15.00 רטמ  07.01.0160 .מ"מ 91 רטוקב תורונצ ל"נכ

חבורי  אספקת  מים  קצרים  (באורכים  עד   60
ס"מ ) אל  ברזים  מעבדתיים  שונים  המורכבים 

ע"ג  חלקי  רהוט  מעבדתי  מטיפוסים  שונים ,
האורכים  ימדדו  מצנורות  האספקה  (העוברים 
בדרך  כלל  באופן  הוריזונטלי  תחת  הרהיטים 

המעבדתיים ) ועד  החיבור  אל  הברזים ,
PP R  החיבורים  ייעשו  מצנורות  נחושת  או

בקוטר  "2 /1 ויכללו  רקורדים  וכל  האביזרים 
הדרושים  תוצ  רת  "המלט" .

07.01.0170 

6,588.00 219.60 30.00 'חי

תוספת  לכל  סעיפי  צנורות  מים  עבור  אספקה 
והרכבה  של  אביזרי  רקורד  קונוס  בקוטר  "1/2 .

07.01.0180 
411.75 27.45 15.00 'חי

307.44 38.43 8.00 'חי  07.01.0190 .4/3" רטוקב ל"נכ

109.80 54.90 2.00 'חי  .1" רטוקב ל"נכ

מגופים  כדוריים  תוצרת  שגיב  לפי  המיפרט 
בקוטר  "2 /1 עם  הברגות .

07.01.0200 

07.01.0210 
2,196.00 109.80 20.00 'חי

2,745.00 137.25 20.00 'חי  07.01.0220 .4/3" רטוקב ל"נכ

1,537.20 153.72 10.00 'חי  07.01.0230 .1" רטוקב ל"נכ

1,251.72 208.62 6.00 'חי  07.01.0240 .1½" רטוקב ל"נכ

1,383.48 230.58 6.00 'חי  07.01.0250 .2" רטוקב ל"נכ

כנ"ל  מגוף  בקוטר   "3 דגם  "פרפר " עם  אוגנים
ואוגנים  נגדיים .

07.01.0260 
3,293.94 1,097.98 3.00 'חי

PP R  חבור  בין  צנור  מגולבן  או  מגוף  לצנור
בקטרים  "½-"1 .

07.01.0270 
823.50 54.90 15.00 'חי

395.28 65.88 6.00 'חי  07.01.0280 .2"-¼1" םירטקל ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2065 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

           
      
    
     

           
      

                
      
    

           
      
    
     

            
      

                  
      
    
     

         
      
    

        
      
    

           
      
    

       
      

         
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

065 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
גלגלון  לכיבוי  אש . תוצרת  "להבות " או

שוה-ערך  הגלגלון  עשוי  מתוף  מתכת  הניתן 
לסבוב  על  ציר  מרכזי  שעליו  כרוך  צנור  גומי  או 
פלסטי  בקוטר  "4 /3 ובאורך   20 מ ' עם  מסלנת 
וברז  המאפשר  הפעלה  בצורת  סילון  או  ערפל .

כן  כולל  המחיר  ברז  "כדורי " בקוטר   "1 בעל 
פתיחה  מהירה . המתקן  כולו  ניתן  לסבוב  על 

ציר  מיוחד  ורטיקלי  המאפשר  סבוב  התוף  כולו 
הכיוון  ניצב  למצבו  הקבוע . הקבלן  יקבל  אישרו 

ממכבי  אש  וממהנדס  הבטיחות  למתקן  לפני 
הרכבתו .

07.01.0290 

1,756.76 439.19 4.00 'חי

צנור  טרילין  בקוטר   "2 ובאורך   15 ס"מ  עם
מזנק  רב  שימושי  בקוטר   "2 ומצמד  תקני 

שטורץ .

07.01.0300 

1,098.00 274.50 4.00 'חי

1,921.50 274.50 7.00 'חי  07.01.0310 .ינקת דמצמ ללוכ 2" רטוקב טנרדיה יזרב

מטפה  אבקה  יבשה  במשקל   6 ק"ג  תוצרת
"להבות " או  שוה-ערך .

07.01.0320 
1,537.16 384.29 4.00  'חי

חבור  צנורות  אספקת-מים  חדשים  לצנורות
קיימים  בקטרים  של  "½-"½1 , כולל  כל  העבודה 

הכרוכה  בכך .

07.01.0330 

351.36 43.92 8.00 'פמוק

395.28 65.88 6.00 'פמוק  .3"-2" לש רטוקב תורונצ ךא ל"נכ

תוספת  למחיר  הצנורות  עבור  ייצור  והתקנה 
של  תמיכה  לצנרת  ורטיקלית  היורדת  מתקרה 

אקוסטית , עד  מתחת  לריהוט .

07.01.0340 

07.01.0350 

1,097.98 548.99 2.00 'פמוק

כנ"ל  ייצור  והתקנה  של  מערכת  תמיכה  לצנרת
מאחורי  הריהוט .

07.01.0360 
4,391.90 439.19 10.00 'פמוק

בידוד  לצינורות  מים  חמים  בקטרים  "3/4 - " ½
משרוולי  "ארמפלקס " עם  חיזוקי  פח .

07.01.0370 
1,921.50 38.43 50.00 רטמ

HE ATER   מחמם  מים  מהיר  חשמלי  מדגם
MC  X3  מק"ט SU PER

07.01.0380 
96,622.24 4,391.92 22.00  'חי

24,155.56 6,038.89 4.00 'חי  UEC 07.01.0390 ט"קמ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2066 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                                   
                          
      
    
     
     
     
     
     
     
     

         
      

            
      

             
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     

          
      

               
      
    
     
     

         
      

            
      
    
     

          
      
    

          
      
    

          
      
      
      
      

              

066 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ןיכפושהו ןיחולדה תכרעמ 20.70 קרפ תת
 1+0 םייתדבעמהו םיירטינסה

צנורות  פוליאטילן  HD PE תוצרת  "גבריט "
בקוטר  40- 32 מ"מ  למי  דלוחין  וצנורות 

איוורור , או  ניקוז  מזגנים , הצנורות  מורכבים 
באופן  חופשי  ומחוזקים  לחלקי  המבנה  השונים 

(או  חבויים  בקירות  או  שחודרים  דרכם ) כגון :
קירות , תקרות , מחיצות , עמודים , רהיטים 
מעבדתיים . המחיר  כולל  את  כל  החיזוקים ,
התמיכות , ה  זיזים , הכיפופים , השרוולים 

במעבר  דרך  קירות  וכן  צבע  לי  המפרט .

07.02.0010 

16,909.20 76.86 220.00 רטמ

13,999.50 93.33 150.00 רטמ  07.02.0020 .מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ

9,387.90 104.31 90.00 רטמ  .מ"מ 36 רטוקב ךא ל"נכ

חבורי  דלוחין  קצרים  עשויים  מצנורות 
פוליאטילן  כנ"ל  בקוטר   42 מ"מ  (פנימי )
(באורכים  עד   80 ס"מ ) ממוצאי  דלוחין ,

המורכבים  ע"ג  חלקי  ריהוט  מעבדתי  (או 
כיורים) . האורכים  יימדדו  מצנורות  הדלוחין 

העוברים  בדרך  כלל  באופן  הוריזונטלי  מתחת 
הרהיטים  המעבדתיים  ועד  לחבור  אל  המוצא 

של  הדלוחין  (או  קצו  ות  המחסומים  הנ"ל) .
המחיר  כולל  את  כל  האביזרים  וכו' , מחוץ 

לקעריות  הכוס  עצמן .

07.02.0030 

07.02.0040 

3,952.80 131.76 30.00 'חי

3,140.28 142.74 22.00 'חי  07.02.0050 .םירויכ רוביחל מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ

תוספת  לסעיף  מס' 2.010. 07 ו-2.40. 07 עבור
אביזרים  תברואיים  כולל  זויות , ברכיים ,

קשתות , אביזרי  הסתעפות , צלבים , רקורדים ,
חבורים  לקעריות  וכו' , בקוטר  50- 40 מ"מ .

07.02.0060 

10,540.80 87.84 120.00 'חי

6,258.60 104.31 60.00 'חי  07.02.0070 .מ"מ 36 רטוקב ל"נכ

מחסומי  מעבר  מפוליאטילן  כנ"ל  בקוטר  פנימי
 50 מ"מ , קומפלט  כולל  שני  רקורדים  ושתי 

קשתות .

07.02.0080 

7,685.80 384.29 20.00 'חי

צנורות  מגולוונים  סקדיול   40 בקוטר  "½-1"1 ,
כולל  ספחים  עבור  ניקוז  מזגנים .

07.02.0090 
2,415.60 120.78 20.00 רטמ

צינור  שרשורי  בקוטר   20 מ"מ  לחיבור  מזגן
לניקוז .

07.02.0100 
4,392.00 109.80 40.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2067 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     

        
      
    

          
      
    
     

        
      
    

          
      
    
     

          
      

             
      
    
     

          
      
    
     

        
      
    
     

          
      
    
     
     

          
      
    
     

          
      

                
      
    

          
      
    

          
      

              

067 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
צנורות  שפכים  או  ניקוז  מפוליאטילן  צפיפות 
גבוהה  HD PE בקוטר  0 11 מ"מ , מותקנים 

חופשי  או  בקירות  תחת  תקרות  או  על  קירות 
כולל  כל  החזוקים  והתליות .

07.02.0110 

30,195.00 120.78 250.00 רטמ

תוספת  לסעיף  הנ"ל  עבור  ספחים  מפוליאטילן
בקוטר  0 11 מ"מ .

07.02.0120 
8,454.60 120.78 70.00 'חי

HD PE  צנורות  מפוליאטילן  צפיפות  גבוהה
בקוטר  0 16 מ"מ  מותקנים  חופשי  תחת  תקרות 

או  על  קירות .

07.02.0130 

19,324.80 175.68 110.00 רטמ

תוספת  לסעיף  הנ"ל  עבור  ספחים  בקוטר  0 16
מ"מ .

07.02.0140 
7,027.20 175.68 40.00 'חי

צנורות  שפכים  HD PE מתחת  לרצפות  בטון
בעומקים  עד  0 10 ס"מ  כולל  חפירה  ומילוי 

בחזרה  - צנורות  בקוטר  0 11 מ"מ .

07.02.0150 

9,607.50 137.25 70.00 רטמ

12,846.60 197.64 65.00 רטמ  07.02.0160 .מ"מ 061 רטוקב תורונצ ךא ל"נכ

עטיפת  צנורות  בקוטר  0 11 מ"מ  מתחת
לרצפות  בעומק  עד  0 10 ס"מ , הבטון  מזויין 

"ב-20 " לפי  הפרט  בתכנית .

07.02.0170 

7,686.00 109.80 70.00 רטמ

חיצוב  תעלות  ברצפת  בטון  קיימת 
בקומת-הקרקע  עבור  צינורות  בקטרים  0 11

מ"מ  - 0 16 מ"מ .

07.02.0180 

14,823.00 109.80 135.00 רטמ

עטיפת  צנורות  בקוטר  0 16 מ"מ  מתחת
לרצפות  בעומק  עד  0 10 ס"מ , בבטון  מזויין 

"ב-20 " לפי  הפרט  בתכנית .

07.02.0190 

7,850.70 120.78 65.00 רטמ

מחסום  רצפה  "4/ "8 מפוליאטילן  צפיפות
גבוהה  HD PE מבוטן  בבטון  סביבו  בעובי   10
ס"מ  לפחות . המחסום  יותקן  במפלס  שיאפשר

התקנת  אבזר  ניקוז  עליון  מעליו .
 

07.02.0200 

9,332.80 933.28 10.00 'חי

מכסה  פליז  בקוטר   "5 עם  הארכה  לסגירת
קצוות  של  ספחי  צנורות  0 11 מ"מ  ("4 ) לשם 

בקורת  וניקוי .

07.02.0210 

1,098.00 109.80 10.00 'חי

724.68 120.78 6.00 'חי  .מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ

קופסת  בקורת  פוליאטילן  צפיפות  גבוהה 
בקוטר  "4 .

07.02.0220 

07.02.0230 
3,623.40 241.56 15.00 'חי

מחסומי  רצפה  0x50 11 מפוליאטילן  צפיפות
גבוהה  (נופל ) או  מחסומי  תופי .

07.02.0240 
2,964.50 296.45 10.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2068 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

             
      
    

       
      
    

           
      

                  
      

               
      
    

             
      
    

              
      

                
      

                   
      
    
     

           
      

                 
      
    

          
      

                
      
    

              
      
    
     
     
     

       
      
    

              
      

               
      
      
      
      

              

068 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
1,778.70 296.45 6.00 'חי  .05x011 יפות הפצר ימוסחמ

מחסומי  רצפה  מפוליאטילן  צפיפות  גבוהה 
HDPE "4/ "8 תלויים  תחת  תקרות .

07.02.0250 

07.02.0260 
13,175.76 1,097.98 12.00  'חי

סל  מנירוסטה  מחורר  למחסומי  רצפה  "4/ "6 או
.8"/4" 

07.02.0270 
1,317.60 219.60 6.00  'חי

263.52 65.88 4.00 'חי  07.02.0280 .4" רטוקב רורווא תורונצל רורווא יעבוכ

307.44 76.86 4.00 'חי  .6" רטוקב ל"נכ

רשתות  מתברגות  למחסומי  רצפה  מכל  הסוגים 
עשויים  מפליז  מצופה  כרום  ניקל .

07.02.0290 

07.02.0300 
878.40 219.60 4.00 'חי

אביזר  אטימה  לרטיבות  לצנורות  בקוטר   50
מ"מ  החודרים  דרך  תקרות .

07.02.0310 
329.40 65.88 5.00 'חי

658.80 109.80 6.00 'חי  07.02.0320 .מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ

549.00 109.80 5.00 'חי  07.02.0330 .ןיכפוש וא ןיחולד רונצל הנוכמ וא רישכמ רובח

קופסת  בקורת  מפוליאטילן  בריצפה  בקוטר   10
ס"מ  עם  כניסה  אחת  או  שתיים  יציאה  אחת  עם 

מכסה  הרמטי  הניתן  לפתיחה .

07.02.0340 

1,647.00 274.50 6.00 'חי

384.30 76.86 5.00 'חי  07.02.0350 .הפצר םוסחמל ןליטאילופמ םוטא הסכמ

קעריות-כוס  תוצרת  VU LCATENE מק"ט
0 50 מורכבות  בפסי  אינסטלציה  או  מנדפים .

07.02.0360 
7,027.04 439.19 16.00  'חי

2,195.95 439.19 5.00 'חי  B994. 07.02.0370 ט"קמ תויטפילא תורעק ךא ףיעס ל"נכ

חבור  צנרת  ניקוז  מ"א  לסיפון  של  כיור , כולל
אבזר  מיוחד  מעל  הסיפון .

07.02.0380 
527.04 87.84 6.00 'חי

תעלת  נירוסטה  לניקוז  במעבדות , במידות
X100X15 25 ס"מ  נטו  כולל  שבכה  עליונה 

מנירוסטה  (מדגם  תעלות  במטבחים) . המחיר 
כולל  התקן  מתאים  לחיבור  אל  מחסום  רצפה 

"4/ "8 מפוליאטילן  מתחת  לתעלה .

07.02.0390 

50,507.00 2,525.35 20.00  'חי

חיצוב  ברצפת  בטון  קיימת  בקומת  קרקע  עבור 
התעלה  הנ"ל .

07.02.0400 
263.52 65.88 4.00 'חי

988.20 65.88 15.00 'חי ןייוזמ ןוטבמ הרקתב ל"נכ 07.02.0410 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2069 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                              
      
    

          
      

              
      
    

             
      

              
      
    

           
      
    

         
      

           
      
                   
      
    
     
     
     

             
      

               
      

               
      
    
     
     
     
     

              
      

                  
      

                  
      

                  
      

                  
      

               
      
      

              

069 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 0+1 תוגג זוקינ תכרעמ 30.70 קרפ תת

HD PE  צנורות  פוליאטילן  צפיפות  גבוהה
בקוטר  0 11 מ"מ , מותקנים  חפשי .

07.03.0010 
1,317.60 131.76 10.00 רטמ

9,882.00 164.70 60.00 רטמ  07.03.0020 .מ"מ 061 רטוקב תורונצ ךא ל"נכ

תוספת  לסעיף  3.010. 07 עבור  ספחים  כולל
קשתות  מפוליאטילן  HD PE בקוטר  0 11 מ"מ .

07.03.0030 
263.52 131.76 2.00 'חי

1,317.60 164.70 8.00 'חי  .מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ

אביזר  בקרה  בעל  פתח  ניקוי  אובלי  בקוטר 
0 16 מ"מ  או  0 20 מ"מ .

07.03.0040 

07.03.0050 
1,537.16 384.29 4.00  'חי

נקז  גג  תוצרת  DA LMER בקוטר   "4 כולל
התקנתו  בגג   וחיבור  לצינור .

07.03.0060 
2,195.96 1,097.98 2.00 'חי

5,270.32 1,317.58 4.00 'חי  07.03.0070 6" רטוקבגג זקנ ל"נכ

 0+1 תונוש 40.70 קרפ תת

שרוולים  מפלדה  מגולוונת  או  מ-PV C מותקנים
בתקרות , קירות , קורות  וכו ' של  בטון  מזוין .

השרוול  בולט   10 מ"מ  מכל  צד  של  האלמנט  של
בטון  מזויין , השרוול  בקוטר  "5.1- 2 "
לאלמנטים  מבטון  עד   25 ס"מ  עובי .

 

07.04.0010 

219.60 21.96 10.00 'חי

549.00 54.90 10.00 'חי  07.04.0020 .3"4-" רטוקב םילוורש ל"נכ

658.80 109.80 6.00 'חי  07.04.0030 .6" רטוקב םילוורש ל"נכ

קידוח  חורים  ע"י  מכונת  קידוח  בתקרות , קירות
או  אלמנטי  בטון  מזויין  אחרים  עבור  מעבר 

צנורות  בקטרים  " ½ עד  "2 , כולל  בטון  מחדש 
לאחר  התקנת  הצנור  או  השרוול . עובי  הבטון 

 10 ס"מ .  הקידוח  יבוצע  רק  לפי  הוראה 
מפורשת  של  המהנדס .

07.04.0040 

274.50 54.90 5.00 'חי

549.00 109.80 5.00 'חי  07.04.0050 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

439.20 219.60 2.00 'חי  07.04.0060 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

658.78 329.39 2.00 'חי  07.04.0070 .4" דע 3" םירטקב תורונצה ךא ,ל"נכ

658.78 329.39 2.00 'חי  07.04.0080 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

3,842.90 384.29 10.00 'חי  07.04.0090 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2070 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                  
      

                
      
    

        
      

         
      

           
      
                          
               
      
    
     

       
      
    

        
      
    

         
      
    

         
      
    

        
      
    

         
      
    

           
      
    

        
      
    

         
      
    

           
      

                 
      

                  
      
      

              

070 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
329.40 16.47 20.00 'חי  07.04.0100 .מ"ס 3x6 לדוגב םיזרב יוהיזל ןומיס יטלש

329.40 16.47 20.00 'חי  07.04.0110 .מ"ס 5x01 לדוגב ל"נכ םיטלש

עבודות  רג'י  של  מנהל  עבודה . העבודה  תבוצע
רק  לאחר  אשור  המפקח .

07.04.0120 
13,176.00 131.76 100.00 ע"ש

13,176.00 131.76 100.00 ע"ש  07.04.0130 .יעוצקמ לעופ ל"נכ

7,686.00 76.86 100.00 ע"ש  07.04.0140 .טושפ לעופ ל"נכ

 םיירטינס םילכ 50.70 קרפ תת
 0+1 םהירזיבאו

אסלה  תלויה  תוצרת  "חרסה " דגם  "רמון " כולל
מיכל  הדחה  סמוי  עם  לחצן  הדחה  דגם 

"קאריבי "

07.05.0010 

67,635.68 2,415.56 28.00  'חי

כיור  שוקת  במידות  משתנות  של  י.שטרן  או
ש"ע  ראה  פרטי  אדריכלות 

07.05.0020 
42,162.40 5,270.30 8.00 'חי

אסלה  לנכים  מונובלוק  דגם  "מנדלסון " מס '
. KM3340100 NOVA PRO  קטלוגי

07.05.0030 
4,831.12 2,415.56 2.00 'חי

כיור  חרס  לנכים  דגם  "מנדלסון " מס ' קטלוגי
.KM38165000 

07.05.0040 
3,952.72 1,976.36 2.00  'חי

משתנה  תלויה  תוצרת  "חרסה " דגם
"אינפיניטי " כולל  סיפון  סמוי .

07.05.0050 
13,175.76 2,195.96 6.00  'חי

כיור  מטבח  תוצרת  "קוראל " מדגם  יץשטרן  או
ש"ע  התקנה  שטוחה  " 60 כולל  סיפון  "2 .

07.05.0060 
2,635.16 1,317.58 2.00 'חי

ברז  שטיפה  למשתנה  תוצרת  "שטרן " כולל
הפעלה  אוטומטית  מק"ט   0750 62

07.05.0070 
5,434.98 905.83 6.00 'חי

סט  ברז  משולב  מייבש  ידיים  ומופעל  ללא  מגע 
T UBULAR TEIO  אדם  להתקנה  בקיר

07.05.0080 
47,871.92 5,983.99 8.00 'חי

ברז  נשלף  לכיור  מטבח  תוצרת  "חמת " דגם
"STORM " מס ' קטלוגי  4464 30

07.05.0090 
2,635.16 1,317.58 2.00  'חי

" WAVE"  ברז  לכיור  נכים  תוצרת  "חמת " דגם
מס ' קטלוגי  5133 30

07.05.0100 
1,756.76 878.38 2.00 'חי

658.80 65.88 10.00 'חי  07.05.0110 "תמח" תרצות ½" רטוקב "לינ" זרב

329.40 65.88 5.00 'חי  07.05.0120 .104-4 םגד "תמח" תרצות ךפוש זרב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2071 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                  
      
    
     

       
      

            
      
    

         
      
    

          
      
    

             
      
    

        
      
    

           
      
    

             
      
                             
                
      
     
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

           
      

             
      

             
      
      

              

071 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
263.52 65.88 4.00 'חי  07.05.0130 .114-4 םגד "תמח" תרצות ןג זרב

, 50X40X20  כיור  נירוסטה  למעבדות  במידות
להרכבה  בפלטה  של  ריהוט  מעבדתי  לפי  פרט 

אדריכל  המעבדות .

07.05.0140 

32,939.40 1,646.97 20.00 'חי

3,513.54 1,756.77 2.00 'חי  07.05.0150 .מ"ס 02X04X06 תודימב רויכ ל"נכ

מתלה  נייר  טואלט  מק"ט  30 90  ספק : י.שטרן
הנדסה .

07.05.0160 
12,681.60 422.72 30.00 'חי

אשפתון  תלוי  מק"ט   852 20  ספק :  י . שטרן
הנדסה .

07.05.0170 
7,740.90 258.03 30.00 'חי

מברשת  אסלה  תלויה   מק"ט   24 81 ספק :
י.שטרן  הנדסה 

07.05.0180 
680.76 170.19 4.00 'חי

מתקן  משולב  נייר  ואשפתון  שקוע  בקיר 
דגם67 94   ספק : י . שטרן  הנדסה .

07.05.0190 
12,077.80 3,019.45 4.00 'חי

מערכת  מילוי  מרכזי  לסבונית   + עד   6 סבוניות
דגם  220090 07  ספק : י.שטרן  הנדסה .

07.05.0200 
5,973.04 746.63 8.00 'חי

מדף  נירוסטה  דגם  24B 80 73   ספק : י.שטרן
הנדסה .

07.05.0210 
373.32 186.66 2.00 'חי

 םימ תקפסא תוכרעמ 11.70 קרפ תת
 2+3 םימחו םירק

 קומות  עליונות 

צנורות  מגולבנים  "סקדיול-40 " למים  קרים  לפי
המפרט  בקוטר  "2 /1 חבויים  בקירות  או 

מחיצות  או  מורכבים  באופן  חופשי  ומוחזקים 
לחלקי  המבנה  השונים  (או  שחודרים  דרכם )

כגון : עמודים , מחיצות , קירות , תקרות , רהוט 
מעבדתי  קבוע  וכו' . המחיר  כולל  את  כל 
החזוקים , התמיכות , הזיזים , הקשתות ,
הכפופים , שרוולים  במעבר  דרך  קירות ,

מחיצות , תקרות , ברכיים , הסתעפויות  וכל 
שאר  האביזרים  הדרושים , וכן  צבע  לפי 

המפרט . המהנדס  רשאי  לדרוש  הסתעפויות 
"T " סגורות  בפקקים  בכל  כמות  שהיא  ללא 

תוספת  מחיר .

07.11.0010 

3,074.40 76.86 40.00 רטמ

2,635.20 87.84 30.00 רטמ  07.11.0020 .4/3" רטוקב תורונצ ל"נכ

2,964.60 98.82 30.00 רטמ  07.11.0030 .1" רטוקב תורונצ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2072 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

               
      

            
      

            
      
    

         
      
    

          
      
    
     

           
      

             
      

             
      

             
      

            
      

            
      
    

             
      

              
      

               
      
    

          
      

           
      

              
      

              
      

            
      
    

         
      
    

             
      

              

072 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
988.20 98.82 10.00 רטמ  07.11.0040 .1¼" רטוקב תורונצ ל"נכ

2,196.00 109.80 20.00 רטמ  07.11.0050 .1½" רטוקב תורונצ ל"נכ

4,611.60 131.76 35.00 רטמ  07.11.0060 .2" רטוקב תורונצ ל"נכ

כנ"ל  צנורות  בקוטר  "3 , לא  כולל  ספחים
ואביזרים .

07.11.0070 
12,297.60 153.72 80.00 רטמ

תוספות  לסעיף  מס' 1.070. 07 עבור  ספחים
ואביזרים  בקוטר  "3 .

07.11.0080 
3,843.00 109.80 35.00 'חי

כנ"ל  בסעיף  מס' 01.010. 07 אך  צנורות
פלסטיים  מדגם  PP R לפי  המיפרט  בקוטר   15

מ"מ .

07.11.0090 

3,074.40 76.86 40.00 רטמ

2,635.20 87.84 30.00 רטמ  07.11.0100 .מ"מ 91 רטוקב ל"נכ

2,964.60 98.82 30.00 רטמ  07.11.0110 .מ"מ 52 רטוקב ל"נכ

1,482.30 98.82 15.00 רטמ  07.11.0120 .מ"מ 23 רטוקב ל"נכ

2,196.00 109.80 20.00 רטמ  07.11.0130 .מ"מ 93 רטוקב ל"נכ

4,611.60 131.76 35.00 רטמ  .מ"מ 05 רטוקב ל"נכ

תוספת  לכל  סעיפי  צנורות  מים  עבור  אספקה 
והרכבה  של  אביזרי  רקורד  קונוס  בקוטר  "1/2 .

07.11.0140 

07.11.0150 
439.20 27.45 16.00 'חי

768.60 38.43 20.00 'חי  07.11.0160 .4/3" רטוקב ל"נכ

109.80 54.90 2.00 'חי  .1" רטוקב ל"נכ

מגופים  כדוריים  תוצרת  שגיב  לפי  המיפרט 
בקוטר  "2 /1 עם  הברגות .

07.11.0170 

07.11.0180 
1,756.80 109.80 16.00 'חי

2,745.00 137.25 20.00 'חי  07.11.0190 .4/3" רטוקב ל"נכ

768.60 153.72 5.00 'חי  07.11.0200 .1" רטוקב ל"נכ

417.24 208.62 2.00 'חי  07.11.0210 .1½" רטוקב ל"נכ

1,383.48 230.58 6.00 'חי  07.11.0220 .2" רטוקב ל"נכ

כנ"ל  מגוף  בקוטר   "3 דגם  "פרפר " עם  אוגנים
ואוגנים  נגדיים .

07.11.0230 
2,195.96 1,097.98 2.00 'חי

PP R  חבור  בין  צנור  מגולבן  או  מגוף  לצנור
בקטרים  "½-"1 .

07.11.0240 
549.00 54.90 10.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2073 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                 
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

           
      
    
     

           
      

                
      
    

           
      
    

         
      
                                   
               
      
    
     
     
     
     
     
     
     

         
      

            
      

           
      
    
     
     

         
      

            
      

              

073 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
395.28 65.88 6.00 'חי  07.11.0250 .2"-¼1" םירטקל ל"נכ

גלגלון  לכיבוי  אש . תוצרת  "להבות " או
שוה-ערך  הגלגלון  עשוי  מתוף  מתכת  הניתן 

לסבוב  על  ציר  מרכזי  שעליו  כרוך  צנור  גומי  או 
פלסטי  בקוטר  "4 /3 ובאורך   20 מ ' עם  מסלנת 
וברז  המאפשר  הפעלה  בצורת  סילון  או  ערפל .

כן  כולל  המחיר  ברז  "כדורי " בקוטר   "1 בעל 
פתיחה  מהירה . המתקן  כולו  ניתן  לסבוב  על 

ציר  מיוחד  ורטיקלי  המאפשר  סבוב  התוף  כולו 
הכיוון  ניצב  למצבו  הקבוע . הקבלן  יקבל  אישרו 

ממכבי  אש  וממהנדס  הבטיחות  למתקן  לפני 
הרכבתו .

07.11.0260 

1,756.76 439.19 4.00 'חי

צנור  טרילין  בקוטר   "2 ובאורך   15 ס"מ  עם
מזנק  רב  שימושי  בקוטר   "2 ומצמד  תקני 

שטורץ .

07.11.0270 

1,098.00 274.50 4.00 'חי

1,647.00 274.50 6.00 'חי  07.11.0280 .ינקת דמצמ ללוכ 2" רטוקב טנרדיה יזרב

מטפה  אבקה  יבשה  במשקל   6 ק"ג  תוצרת
"להבות " או  שוה-ערך .

07.11.0290 
1,537.16 384.29 4.00  'חי

מחמם  מים  מהיר  חשמלי  מהיר  לכיורי  המטבח 
MC  X3  מק"ט SU PER HEATER  תוצרת

07.11.0300 
8,783.84 4,391.92 2.00 'חי

 ןיכפושהו ןיחולדה תכרעמ 21.70 קרפ תת
 2+3 םיירטינסה

צנורות  פוליאטילן  HD PE תוצרת  "גבריט "
בקוטר  40- 32 מ"מ  למי  דלוחין  וצנורות 

איוורור , או  ניקוז  מזגנים , הצנורות  מורכבים 
באופן  חופשי  ומחוזקים  לחלקי  המבנה  השונים 

(או  חבויים  בקירות  או  שחודרים  דרכם ) כגון :
קירות , תקרות , מחיצות , עמודים , המחיר  כולל 

את  כל  החיזוקים , התמיכות , ה  זיזים ,
הכיפופים , השרוולים  במעבר  דרך  קירות  וכן 

צבע  לי  המפרט .

07.12.0010 

34,587.00 76.86 450.00 רטמ

26,132.40 93.33 280.00 רטמ  07.12.0020 .מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ

14,603.40 104.31 140.00 רטמ  07.12.0030 .מ"מ 36 רטוקב ךא ל"נכ

תוספת  לסעיף  מס' 2.010. 07 ו-2.30. 07 עבור
אביזרים  תברואיים  כולל  זויות , ברכיים ,

קשתות , אביזרי  הסתעפות , צלבים , רקורדים ,
חבורים  לקעריות  וכו' , בקוטר  50- 40 מ"מ .

07.12.0040 

15,811.20 87.84 180.00 'חי

2,086.20 104.31 20.00 'חי  07.12.0050 .מ"מ 36 רטוקב ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2074 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
          

      
    

          
      
    
     
     

        
      
    

          
      
    
     

          
      
    

          
      
    
     

             
      

                
      
    

          
      
    

         
      
    

         
      

                  
      

               
      
    

             
      
    

              
      

                
      

                   
      

              

074 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
צנורות  מגולוונים  סקדיול   40 בקוטר  "½-1"1 ,

כולל  ספחים  עבור  ניקוז  מזגנים .
07.12.0060 

1,811.70 120.78 15.00 רטמ

צינור  שרשורי  בקוטר   20 מ"מ  לחיבור  מזגן
לניקוז .

07.12.0070 
5,490.00 109.80 50.00 רטמ

צנורות  שפכים  או  ניקוז  מפוליאטילן  צפיפות 
גבוהה  HD PE בקוטר  0 11 מ"מ , מותקנים 

חופשי  או  בקירות  תחת  תקרות  או  על  קירות 
כולל  כל  החזוקים  והתליות .

07.12.0080 

52,704.00 131.76 400.00 רטמ

תוספת  לסעיף  הנ"ל  עבור  ספחים  מפוליאטילן
בקוטר  0 11 מ"מ .

07.12.0090 
5,270.40 131.76 40.00 'חי

HD PE  צנורות  מפוליאטילן  צפיפות  גבוהה
בקוטר  0 16 מ"מ  מותקנים  חופשי  תחת  תקרות

או  על  קירות .
 

07.12.0100 

8,784.00 175.68 50.00 רטמ

תסופת  לנ"ל  עבור  ספחים  מפוליאטילן  בקוטר
0 16 מ"מ 

07.12.0110 
7,027.20 175.68 40.00  'חי

מכסה  פליז  בקוטר   "5 עם  הארכה  לסגירת
קצוות  של  ספחי  צנורות  0 11 מ"מ  ("4 ) לשם 

בקורת  וניקוי .

07.12.0120 

658.80 109.80 6.00 'חי

483.12 120.78 4.00 'חי  .מ"מ 061 רטוקב ךא ל"נכ

קופסת  בקורת  פוליאטילן  צפיפות  גבוהה 
בקוטר  "4 .

07.12.0130 

07.12.0140 
2,415.60 241.56 10.00 'חי

מחסומי  רצפה  0x50 11 מפוליאטילן  צפיפות
גבוהה  (נופל ) או  מחסומי  תופי .

07.12.0150 
11,858.00 296.45 40.00 'חי

מחסומי  רצפה  מפוליאטילן  צפיפות  גבוהה 
8"/4"  HDPE 

07.12.0160 
3,293.94 1,097.98 3.00  'חי

263.52 65.88 4.00 'חי  07.12.0170 .4" רטוקב רורווא תורונצל רורווא יעבוכ

307.44 76.86 4.00 'חי  .6" רטוקב ל"נכ

רשתות  מתברגות  למחסומי  רצפה  מכל  הסוגים 
עשויים  מפליז  מצופה  כרום  ניקל .

07.12.0180 

07.12.0190 
878.40 219.60 4.00 'חי

אביזר  אטימה  לרטיבות  לצנורות  בקוטר   50
מ"מ  החודרים  דרך  תקרות .

07.12.0200 
395.28 65.88 6.00 'חי

549.00 109.80 5.00 'חי  07.12.0210 .מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ

878.40 109.80 8.00 'חי  07.12.0220 .ןיכפוש וא ןיחולד רונצל הנוכמ וא רישכמ רובח

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2075 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     

          
      

                 
      
    

              
      
                   
      
    
     
     
     

             
      

               
      

               
      
    
     
     
     
     

              
      

                  
      

                  
      

                  
      

                  
      

               
      

                  
      

                
      
    

        
      

         
      

           
      
      

              

075 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
קופסת  בקורת  מפוליאטילן  בריצפה  בקוטר   10

ס"מ  עם  כניסה  אחת  או  שתיים  יציאה  אחת  עם 
מכסה  הרמטי  הניתן  לפתיחה .

07.12.0230 

5,490.00 274.50 20.00 'חי

307.44 76.86 4.00 'חי  07.12.0240 .הפצר םוסחמל ןליטאילופמ םוטא הסכמ

חבור  צנרת  ניקוז  מ"א  לסיפון  של  כיור , כולל
אבזר  מיוחד  מעל  הסיפון .

07.12.0250 
702.72 87.84 8.00 'חי

 2+3 תונוש 31.70 קרפ תת

שרוולים  מפלדה  מגולוונת  או  מ-PV C מותקנים
בתקרות , קירות , קורות  וכו ' של  בטון  מזוין .

השרוול  בולט   10 מ"מ  מכל  צד  של  האלמנט  של 
בטון  מזויין , השרוול  בקוטר  "5.1- 2 "
לאלמנטים  מבטון  עד   25 ס"מ  עובי .

07.13.0010 

219.60 21.96 10.00 'חי

549.00 54.90 10.00 'חי  07.13.0020 .3"4-" רטוקב םילוורש ל"נכ

658.80 109.80 6.00 'חי  07.13.0030 .6" רטוקב םילוורש ל"נכ

קידוח  חורים  ע"י  מכונת  קידוח  בתקרות , קירות
או  אלמנטי  בטון  מזויין  אחרים  עבור  מעבר 

צנורות  בקטרים  " ½ עד  "2 , כולל  בטון  מחדש 
לאחר  התקנת  הצנור  או  השרוול . עובי  הבטון 

 10 ס"מ .  הקידוח  יבוצע  רק  לפי  הוראה 
מפורשת  של  המהנדס .

07.13.0040 

274.50 54.90 5.00 'חי

549.00 109.80 5.00 'חי  07.13.0050 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

439.20 219.60 2.00 'חי  07.13.0060 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

658.78 329.39 2.00 'חי  07.13.0070 .4" דע 3" םירטקב תורונצה ךא ,ל"נכ

658.78 329.39 2.00 'חי  07.13.0080 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

3,842.90 384.29 10.00 'חי  07.13.0090 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

329.40 16.47 20.00 'חי  07.13.0100 .מ"ס 3x6 לדוגב םיזרב יוהיזל ןומיס יטלש

329.40 16.47 20.00 'חי  07.13.0110 .מ"ס 5x01 לדוגב ל"נכ םיטלש

עבודות  רג'י  של  מנהל  עבודה . העבודה  תבוצע
רק  לאחר  אשור  המפקח .

07.13.0120 
13,176.00 131.76 100.00 ע"ש

13,176.00 131.76 100.00 ע"ש  07.13.0130 .יעוצקמ לעופ ל"נכ

7,686.00 76.86 100.00 ע"ש  07.13.0140 .טושפ לעופ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2076 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                          
               
      
    
     

       
      
    

        
      
    

         
      
    

         
      
    

         
      
    

        
      
    

           
      
    
     

       
      
    

         
      
    

           
      

               
      

               
      

                  
      
    

          
      
    

          
      
    

          
      

              

076 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םיירטינס םילכ 41.70 קרפ תת
 2+3 םהירזיבאו

אסלה  תלויה  תוצרת  "חרסה " דגם  "רמון " כולל
מיכל  הדחה  סמוי  עם  לחצן  הדחה  דגם 

"קאריבי "

07.14.0010 

43,480.08 2,415.56 18.00  'חי

כיור   שוקת  קוריאן  במידות  משתנות  של  י .
שטרן   כולל  סיפון   כרון-ניקל .

07.14.0020 
29,645.46 4,940.91 6.00 'חי

אסלה  לנכים  מונובלוק  דגם  "מנדלסון " מס '
. KM3340100 NOVA PRO  קטלוגי

07.14.0030 
4,831.12 2,415.56 2.00 'חי

כיור  חרס  לנכים  דגם  "מנדלסון " מס ' קטלוגי
.KM38165000

07.14.0040 
3,952.72 1,976.36 2.00   'חי

משתנה  תלויה  תוצרת  "חרסה " דגם
"אינפיניטי " כולל  סיפון  סמוי .

07.14.0050 
8,783.84 2,195.96 4.00  'חי

כיור  מטבח  תוצרת "  חרסה  קקוראל  60 "
התקנה  שטוחה  כולל  סיפון  "2 .

07.14.0060 
29,645.46 4,940.91 6.00 'חי

ברז  שטיפה  למשתנה  תוצרת  "שטרן " כולל
הפעלה  אוטומטיתת  מק"ט  0750 62

07.14.0070 
7,246.64 905.83 8.00 'חי

xyסט  משולב  ברז   , מייבש  ידיים  וסבוניה   ללא
DP  TRIO   מגע  מותקן  בקיר  דגם

TUBULAR

07.14.0080 

95,743.84 5,983.99 16.00   'חי

ברז  נשלף  לכיור  מטבח  תוצרת  "חמת " דגם
"STORM " מס ' קטלוגי  4464 30

07.14.0090 
7,905.48 1,317.58 6.00  'חי

" WAVE"  ברז  לכיור  נכים  תוצרת  "חמת " דגם
מס ' קטלוגי  5133 30

07.14.0100 
1,756.76 878.38 2.00 'חי

2,635.20 65.88 40.00 'חי  07.14.0110 "תמח" תרצות ½" רטוקב "לינ" זרב

2,635.20 65.88 40.00 'חי  07.14.0120 .104-4 םגד "תמח" תרצות ךפוש זרב

131.76 65.88 2.00 'חי  07.14.0130 .114-4 םגד "תמח" תרצות ןג זרב

מתלה  נייר  טואלט  מק"ט  30 90  ספק : י.שטרן
הנדסה .

07.14.0140 
2,745.00 137.25 20.00 'חי

אשפתון  תלוי  מק"ט   17 73  ספק :  י . שטרן
הנדסה .

07.14.0150 
5,160.60 258.03 20.00 'חי

מברשת  אסלה  תלויה   מק"ט   24 81 ספק :
י.שטרן  הנדסה 

07.14.0160 
3,403.80 170.19 20.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2077 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



10/01/2022 

077 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

12,077.80 

4,479.78 

373.32 

3,019.45 

746.63 

186.66 

4.00

6.00

2.00

'חי

יח '

יח'

מתקן משולב נייר ואשפתון שקוע בקיר 
שטרן הנדסה . י . ספק : דגם67 94

KI T מערכת מילוי מרכזי לסבוניה 
עד  מק"ט 220090 07 T OP MULTIFEED

סבוניות בו זמנית  6 

י.שטרן ספק : 73 80 24B מדף נירוסטה דגם
הנדסה .

07.14.0170 

07.14.0180 

07.14.0190 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../078  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                

      
 

     
     
     
      
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
    
     

       
      
    
     

          
      
      
      
      
      

              

078 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   08 אינסטלציה  חשמלית 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   08  א י נ ס ט ל צ י ה   ח ש מ ל י ת 

 
 ת ת   פ ר ק  00. 08  ת ת   פ ר ק  0 .8

הערות .
 

הערה: -מחירי  כל  הסעיפים  כוללים  אספקה ,
התקנה  והפעלה  מושלמת  כולל  ציוד  עזר  וכל 

העבודות  הנדרשות  לביצוע  מושלם .

1)המפרט  מהווה  חלק  בלתי  נפרד    מכתב 
הכמויות. 2)כל  הסעיפים  הינם  לאספקה 

והתקנה , המזמין  שומר  לעצמו  את  הזכות 
לספק  ולהתקין  את  כבלי  החשמל  ותשתיות 

החשמל  הכל  לפי  שיקול  דעתו. 3)המזמין 
רשאי  להגדיל , להקטין  ולצמצם  כמויות  מתוך 

כתב  הכמויות  מבלי  לשנות  את  מחירי 
היחידה. 4)המחירים  כוללים  ביצוע  חיצובים 

ומעברים  בקירות  ריצפות  ותיקרות  קימות 
מכל  סוג  שהוא .

ת ת   פ ר ק   01. 08 ק ו מ ו ת   ת ח ת ו נ ו ת   ו מ ע ב ד ו ת  
מ ו ב י ל י ם   ו כ ב ל י ם  

***************************************** 
הערות: 1- מחירי  כל  הסעיפים  כוללים 

אספקה , הובלה  והתקנה  מושלמת  של  הציוד 
לשביעות  רצונו  של  המתכנן. 2- המזמין  שומר 
לעצמו  את  הזכות  להוסיף  ו/או  לבטל  סעיפים 

ללא  שינוי  במחירי  היחידה  ו/או  לספק  חומרים 
ולא  תהא  לקבלן  שום  עירעור  או  תביעות .

                    3- כל  העבודה  תבוצע  ע"פי 
המפרט  הכללי  הבינמשרדי  פרק  08 , ע"פי 
חוק  החשמל  וע"פי  הנחיות  חברת  החשמל 

וחברת  בזק .
***************************************** 

* 

כבל  מסוג  אלומיניום  כולל   הובלה  חיתוך
קצוות  ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי 

. NA2XY 4X240  וחיבור  סופי , כבל  בחתך

08.01.0022 

114,741.00 120.78 950.00 רטמ

כבל  מסוג  נחושת  כולל  הובלה  חיתוך  קצוות 
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

. N2XY 4X70  סופי , כבל  בחתך

08.01.0030 

8,235.00 164.70 50.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2079 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     

         
      
    
     
     

         
      
    
     
     

          
      
    
     
     

          
      
    
     
     

           
      
    
     
     

           
      
    
     
     

          
      
    
     
     

             
      

                 
      

                  
      

               
      
    

           
      
      

              

079 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
כבל  מסוג  נחושת  כולל  הובלה  חיתוך  קצוות 

ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 
סופי , כבל  בחתך  N2XY 4X25. ( לא  כולל 

נקודות  הזנה  למיזו"א) .

08.01.0034 

65,880.00 87.84 750.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY 5X16.. ( לא  כולל 
נקודות  הזנה  למיזו"א) .

08.01.0036 

21,960.00 43.92 500.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY 5X10.. ( לא  כולל 
נקודות  הזנה  למיזו"א) .

08.01.0040 

7,246.80 32.94 220.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY 5X6.(שאינו  כלול 
בנקודות) .

08.01.0042 

2,141.10 16.47 130.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY5X2.5.(שאינו  כלול 
בנקודות) .

08.01.0050 

4,446.00 9.88 450.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY3X2.5.(שאינו  כלול 
בנקודות) .

08.01.0055 

3,295.00 6.59 500.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY3X4.(שאינו  כלול 
בנקודות) .

08.01.0057 

2,108.40 17.57 120.00 רטמ

כבל   פיקוד  ממוספר  מסווג  N2 XY כולל
הובלה  חיתוך  קצוות  ובדיקת  מגר  לפני 

החיבור  הסופי  וחיבור  סופי , כבל  בחתך 
.N2XY10X1.5 

08.01.0059 

713.50 14.27 50.00 רטמ

1,756.80 87.84 20.00 רטמ  52X5 08.01.0070 ךתחב לבכ ל"נכ שא ןיסח לבכ

1,152.90 38.43 30.00 רטמ  4X5 08.01.0080 ךתחב לבכ ל"נכ שא ןיסח לבכ

2,196.00 21.96 100.00 רטמ  5.2X5 08.01.0090 ךתחב לבכ ,ל"נכ שא ןיסח לבכ

NHXHE90PR180     כבל  חסין  אש  מסוג
10 x1.5  ממוספר  עבור  פיקוד  גנראטור

08.01.0100 
4,392.00 54.90 80.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2080 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     

         
      
    
     

           
      
    
     

           
      
    
     

           
      
    
     

         
      
    
     
     
     
     

          
      
    
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     
     
     
     

           
      

         
      

         
      

           
      
      

              

080 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך  0 12 ממ"ר

המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 
חומרי  העזר  הדרושים .

08.01.0120 

11,364.30 98.82 115.00 רטמ

מוליך  נחושת  מבודד  בחתך   50 ממ"ר  המחיר
יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל  חומרי 

העזר  הדרושים .

08.01.0124 

1,756.80 43.92 40.00 רטמ

מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך   35 ממ"ר
המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 

חומרי  העזר  הדרושים .

08.01.0125 

1,218.90 40.63 30.00 רטמ

מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך   25 ממ"ר
המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 

חומרי  העזר  הדרושים .

08.01.0160 

2,272.50 25.25 90.00 רטמ

מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך   16 ממ"ר
המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 

חומרי  העזר  הדרושים .

08.01.0162 

21,081.60 21.96 960.00 רטמ

סולם   כבד  לכבלים  מברזל  מגולוון   ברוחב
0 80 מ"מ  תלויים  מהתקרה  או  בפיר  אנכי 

לרבות  חיזוקי  ברזל  זויות  מחברים  קשתות 
תמיכות  מהדקי  הארקה  ומתלים  .במידות 

10* 80 ס"מ  דגם  כבד  של  "נאור".כולל  צבע 
ע"פ  אדריכל 

08.01.0170 

1,317.60 131.76 10.00 רטמ

סולם   כבד  לכבלים  מברזל  מגולוון   ברוחב
0 60 מ"מ  תלויים  מהתקרה  או  בפיר  אנכי 

לרבות  חיזוקי  ברזל  זויות  מחברים  קשתות 
תמיכות  מהדקי  הארקה  ומתלים  .במידות 

10* 50 ס"מ  דגם  כבד  של  "נאור".כולל  צבע 
ע"פ  אדריכל 

08.01.0180 

10,980.00 109.80 100.00 רטמ

תעלת  פח  מחורץ  צבוע  בצבע  בתנור   על  פי
בחירת  אדריכל   לכבלי  ולצנרת  כח  ותקשורת 
כולל  מכסה  כולל   מחזיקי  כבלים  אורגינליים  -

אשר  יותקנו  במרחק  כל   50 ס"מ  - ואביזרי 
תלייה  וחיזוק  לקיר  ולתקרה  של  המבנה  כל 

2 .1 מטר , תעלה  במידות  80*0 60 מ"מ .
T   המחיר  כולל  קשתות  עלייה , ירידה , צמתי

עפ"י  התואי  בתכניות .

08.01.0240 

4,941.00 98.82 50.00 רטמ

14,603.40 76.86 190.00 רטמ  08.01.0250 004*08 ל"נכ

16,470.00 54.90 300.00 רטמ  08.01.0260 003*08 ל"נכ

2,854.80 43.92 65.00 רטמ  08.01.0270 002*08 ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2081 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
      
    

       
      

              
      
    
     
     
     
     
     
     

         
      
    

          
      
    

           
      
    

           
      
    

           
      
    

           
      

              
      
    

             
      
    

             
      
    

             
      
    
     

          
      
      
      
      
      

              

081 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
1,647.00 32.94 50.00 רטמ  08.01.0280 001*08 ל"נכ

תעלות  רשת  לכבלים  עשויות  מברזל  מגולוון ,
תעלה  במידות  85*0 20 מ"מ .

08.01.0300 
34,587.00 32.94 1,050.00 רטמ

1,317.60 32.94 40.00 רטמ  08.01.0310 .מ"מ 58/001 תודימב םלוא ל"נכ

HA VVY DUTY  דגם PV C  תעלת
מחולקות  עבור  כבלי  ולצנרת  כח  ותקשורת 

כולל  מחיצה  ומכסה  כולל  מחזיקי  כבלים 
אורגינליים  - אשר  יותקנו  במרחק  כל   50 ס"מ-

ואביזרי  תלייה  וחיזוק  לקיר  ולתקרה  של 
המבנה , תעלה  במידות  60*0 12 כולל  מחיצת 

הפרדה  מ"מ . המחיר  כולל  קשתות  עלייה ,
ירידה , צמתי   T עפ"י  התואי  בתכניות .

08.01.0321 

20,422.80 65.88 310.00 רטמ

תעלות  פס  דריכה  להתקנה  ברצפה  עבור 
מעבר  תשתית  לשמל  ותקשורת  בנפרד 

08.01.0331 
5,764.50 164.70 35.00 רטמ

צינור  קוברה    50 מ"מ  כולל  חוט  משיכה
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.01.0350 
8,341.00 8.78 950.00 רטמ

צינור  מריכף   40 מ"מ  כולל  חוט  משיכה .
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.01.0360 
1,647.00 5.49 300.00 רטמ

צינור  מריכף   32 מ"מ  כולל  חוט  משיכה .
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.01.0370 
2,634.00 4.39 600.00 רטמ

צינור  מריכף   25 מ"מ  כולל  חוט  משיכה .
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.01.0380 
1,151.50 3.29 350.00 רטמ

1,976.40 16.47 120.00 רטמ קזב ןקת מ"מ 36.ע.ק.י רוניצ 08.01.0390 

צינור    PV C קשיח  SN -8 עבור  חשמל
בקוטר  "8 .

08.01.0400 
878.40 43.92 20.00 רטמ

צינור   PV C קשיח  SN -8 עבור  חשמל
בקוטר  "6 .

08.01.0410 
878.40 43.92 20.00 רטמ

צינור   PV C קשיח  SN -8 עבור  חשמל
בקוטר   "4

08.01.0420 
658.80 32.94 20.00 רטמ

יחידת  MC T למעבר  כבלים  בקוטר  0 11 מ"מ
כולל  גומיות  איטום , מהדקי  איטום  וכל  הנדרש 

מותקן  קומפלט 

08.01.0430 

7,905.36 329.39 24.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2082 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                           
                   
      
      
     
     
      
    
     
     
     
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

       
      
    
     
     

       
      
    

          
      
      
      
      
      

              

082 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תונותחת תומוק 20.80 קרפ תת
 .תוקראה תודבעמו

הערה :***************************** *
הארקות  תבוצענה  לפי  תקנות  החשמל  ות"י 

  .108 ******************************

 פס  השוואת  פוטנציאלים  ראשי  מנחושת 
אלקטרוליטית  בחתך  4* 50 מ"מ  באורך  8 .0

מטר  שאליו  תחובר  הארקת  הראשית  ומוליכי 
הארקה  שונים . בפס  יותקנו  ברגי  חיבור 

כמספר  המוליכים  המחוברים  אליו  בתוספת   5
ברגים  לשימוש  בעתיד  - הכל  קומפלט  עבור 

לוח  חשמל  מ.ג+מ.נ 

08.02.0010 

2,195.96 1,097.98 2.00 'פמוק

פס  השוואת  פוטנציאלים  קומתי  מנחושת 
אלקטרוליטית  בחתך  4* 50 מ"מ  באורך  4 .0

מטר  שאליו  תחובר  הארקת  הראשית  ומוליכי 
הארקה  שונים . בפס  יותקנו  ברגי  חיבור 

כמספר  המוליכים  המחוברים  אליו  בתוספת   5
ברגים  לשימוש  בעתיד  - הכל  קומפלט  עבור 

לוחות  משנה .

08.02.0020 

1,976.34 329.39 6.00 'פמוק

ביצוע  מערכת  הארקת  יסוד , כולל  בניית
טבעת  גישור  מממוט  ברזל  בקוטר   10 מ"מ 

מונח  בתוך  היציקה  של  קורות  הבטון  מתחת 
למבנה , כולל  ריתוך  ליצירת  רציפות  חשמלית 

בין  הקטעים . חיבור  ע"י  רתוך  של  הזיון 
ברצפת  המבנה , כלונסים  שבתוואי , הוצאת 

"קוצים " מפלדה  מגולוונת  3* 40 מ"מ , וצנרת 
"פד" ? 50 לגישור  ואיפוס  לפס  השוואת 

הפוטנציאלים,כולל  מוליכי  הארקה  אנכיים 
מקביליים  ויציאות  חוץ  לפסי  השוואה  משניים 

בכל  קומה  כמפורט   עד  לקומת  הגג   , כולל 
קבעות  היקפיות  בקומה  רביעית  ושמיניתכולל 

מבנה  ומבנה  חשמל  חיצוני  עפ"י  התוכניות 
הכל  קומפלט 

08.02.0030 

5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

הארקה  לכל  חלקי  המתכת  במבנה  ע"י  מוליך
 25 ממ"ר  מפס  הארקות  עבור  תקרות  צנרות 

מים  וכו  ביוב  ניקוז  מיזו"א  תיקשורת 
וכו'.(עבור  אגף  דרומי  וצפוני )

08.02.0040 

2,744.95 2,744.95 1.00 'פמוק

הארקה  לארונות  תקשורת  ע"י  מוליך   25
ממ"ר  מפס  הארקות  קומתי 

08.02.0050 
2,470.50 164.70 15.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2083 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

                           
                            
      
      
     
     
     
     
      
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
     
      
    
     
     
     
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     

        
      
    
     
     
     

         
      
    
     
     
     

         
      
      

              

083 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תונותחת תומוק 30.80 קרפ תת
 .םירזיבאו תודוקנ תודבעמו

הערות:- 1 ) מחיר  כל  האביזרים  ***
המפורטים  להלן  כוללים  את  אספקתם ,

התקנתם , חבורם  וחיווטם , צנרת , קופסאות 
חיבורים  ומעבר  כולל  כל  חומרי  העזר 

הדרושים  אלא  אם  נאמר  במפורש  אחרת .

2)המתקן  יבוצע  תחה"ט  ע"י  צנרת  מריכף 
ירוקה/כחולה/אדומה  "פנ " בלבד  וע"י  תעלות 

פלסטיות  המותקנות  מעל  ומתחת  לתקרות 
אקוסטיות  לפי  הצורך .

3)יש  לקבל  את  אישור  האדריכל  והמתכנן 
לגבי  צבע  ודוגמת  כל  האביזרים  הסופיים  של 

הנקודות  קודם  רכישתם  והתקנתם.  4)כל 
האביזרים  שבשימוש  יהיו  דוגמת  גוויס  או 

ביטוצינו  או  שוו"ע  מאושר  ע"י  המזמין 
********* 

נקודות  מאור  חד  /תלת  פאזיות  בתקרה  ו/או
בתקרה  מונמכת  ו/או  על  קיר  תחה"ט . בצנור 

בקוטר   20 מ"מ  באמצעות  כבלים  מסוג 
3 5*(1.52.5) N2XY ממ"ר  וכבל  פיקוד 

עבור  אביזר  הדלקה  1.5*8 (שלא  ימדד 
בנפרד ) מהנקודה  ועד  הלוח  כולל  מפסק 

תחה"ט  ו/או  עה"ט  על  פי  התכניות  כולל  כל 
אביזרי  העזר  הדרושים  ללא  הבדל  בסוג 
ובכמות  יחיד,כפול,חילוף  ו/או  לחצן  מואר .

08.03.0010 

96,382.44 120.78 798.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ   כבל  מסוג
בחתך  3 5*2.5 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח 

כולל  אביזר  קצה  יחיד .

08.03.0020 

14,493.60 131.76 110.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  כפול .

08.03.0030 

11,529.00 164.70 70.00 'חי

PV C  16 בתעלה A  נקודות  ח.ק . חד  פאזיות
12 x6  כולל  אביזר  קצה  ייעודי  לקיבוע  בתעלה
ס"מ  מדגם   HU VVY DUTY בצנור  בקוטר 

 20 מ"מ  כבל  מסוג  N2 XY בחתך  2.5 *3
ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח-שקע  כפול .

08.03.0035 

15,372.00 219.60 70.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2084 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     

         
      
    
     
     
     

        
      
    
     
     
     

         
      
    
     
     
     

          
      
    
     
     
     

          
      
    
     
     
     
     
     

             
      
    
     
     
     

        
      
      
      
      
      
      
      

              

084 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
PV C  16 בתעלה A  נקודות  ח.ק . חד  פאזיות

12 x6  כולל  אביזר  קצה  ייעודי  לקיבוע  בתעלה
 ס"מ  מדגם   HU VVY DUTY בצנור  בקוטר 

 20 מ"מ  כבל  מסוג  N2 XY בחתך  2.5 *3
ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח -4 שקעים .

08.03.0040 

16,469.50 329.39 50.00 'חי

PV C  16 בתעלה A  נקודות  ח.ק . חד  פאזיות
12 x6  כולל  אביזר  קצה  ייעודי  לקיבוע  בתעלה
ס"מ  מדגם   HU VVY DUTY בצנור  בקוטר 

 20 מ"מ  כבל  מסוג  N2 XY בחתך  2.5 *3
ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח -8 שקעים .

08.03.0042 

65,878.50 439.19 150.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  D- 17 שישייה 

08.03.0045 

10,540.56 439.19 24.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  מוגן  מים .

08.03.0050 

7,027.20 175.68 40.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ   כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  כפול  מוגן  מים .

08.03.0060 

8,784.00 219.60 40.00 'חי

נקודת  חיבור    קיר  פנימית  למזגן  תלת  פאזי
5* 2.5 N2XY  המחיר  כולל  קו  הזנה  בכבל

ממ"ר  מלוח  החשמל  ועד  לנקודה,כולל  שרוול 
? 25 מ"מ  חסין  אש  תחה"ט  כולל  אביזר  חיבור
למזגן  הכולל  שקע  כולל  הכנה  לנק ' טרמוסטט 

ע"י  צינור   20 מ"מ  בין  המאייד  לטרמוסטט 
כולל  מפסק  ביטחון 

 

08.03.0068 

966.24 241.56 4.00 'חי

נקודת  חיבור  קיר  פנימית  למזגן  חד  פאזי 
3* 2.5 N2XY  המחיר  כולל  קו  הזנה  בכבל

ממ"ר  מלוח  החשמל  ועד  לנקודה,כולל  שרוול 
? 20 מ"מ  חסין  אש  תחה"ט  כולל  אביזר  חיבור 

למזגן  הכולל  שקע  בקיר  או  בתקרה    .

08.03.0070 

18,446.40 153.72 120.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2085 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     

           
      
    
     
     

           
      
    
     
     
     

             
      
    
     
     

           
      
    
     
     

           
      
    
     

             
      
    
     

           
      
    
     
     
     
     

           
      
      
      
      
      
      
      
      

              

085 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
נקודת  הזנה  למזגן  תלת  פאזי  יחידה  חיצונית 

המחיר  כולל  קו  הזנה  בכבל  25 *5 ממ"ר  מלוח 
החשמל  בגג  ועד  למעבה , כולל  מפסק  ביטחון 
10 20x  80 *4 אמפר . כולל  מעבר  בתעלת  פח

ס"מ  .כולל  צינור   PG מהתעלה  בגג  ועד 
ליחידה .

08.03.0071 

3,842.93 548.99 7.00 'חי

כנ"ל  כולל  כבל  N2 XY 5X16 כולל  מפסק
פאקט   63 *4 אמפר . כולל  מעבר  בתעלת  פח 

x10 20 ס"מ  .כולל  צינור   PG מהתעלה  בגג 
ועד  ליחידה .

08.03.0072 

2,635.14 439.19 6.00 'חי

כנ"ל  כולל  כבל  N2 XY 5X10 כולל  מפסק
כולל  צינור   PG מהתעלה  בגג  ועד 

ליחידה.פאקט  40 *4 אמפר.כולל  מעבר 
PG   20 ס"מ  .כולל  צינור x10  בתעלת  פח

מהתעלה  בגג  ועד  ליחידה .

08.03.0073 

329.39 329.39 1.00 'חי

נקודת  הזנה  עבור   יחידת  אוורור   בגג  כולל
כבל  N2 XY 5X4 כולל  מפסק  פאקט  25 *4

אמפר.כולל  מעבר  בתעלת  פח  x10 20 ס"מ 
.כולל  צינור   PG מהתעלה  בגג  ועד  ליחידה .

08.03.0074 

1,647.00 274.50 6.00  'חי

כנ"ל  כולל  כבל  N2 XY 5X2.5 כולל  מפסק
פאקט  16 *4 אמפר.כולל  מעבר  בתעלת  פח 
x10 20 ס"מ  .כולל  צינור   PG מהתעלה  בגג 

ועד  ליחידה .

08.03.0075 

1,098.00 219.60 5.00 'חי

נקודת  הזנה  עבור   יחידת  אוורור  פנימית
במטבח   או  בשרותים   כולל  מפסק  דו  קוטבי 

.  N2XY 3X1.5  כבל

08.03.0083 

988.20 164.70 6.00 'חי

נקודת  הכנה  עבור  טרמוסטט  בקיר  מיחידת 
מיזוג  בתקרה  או  בקיר  ע"י  צינור   20 מ"מ 

+חוט  משיכה .

08.03.0085 

3,952.80 65.88 60.00  'חי

נקודת  מוצא  הכנה  לקורא  קרבה  בכניסה 
לחדר  מגורים  כולל   צינור  בקוטר   20 מ"מ 

ממקום  הפנל  בדלת  החזית  ועד  לנקודה  מעל 
הדלת  תחה"ט , סיום   בקופסה   55

כנידרש.כולל  שקע  בתקרה  להזנה  חשמלית 
לבקר .

08.03.0123 

1,976.40 65.88 30.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2086 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     

          
      
    
     
     
     
     
     

          
      
    
     
     
     

          
      
    
     
     

              
      
    
     

          
      
    
     
     
     

        
      
    
     

          
      
    
     
     

           
      
    

          
      
      

              

086 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
נקודת  מוצא  למסך  חשמלי  להתקנה  בתקרה ,

הכוללת : נק ' מוצא  קו  חשמל  של  צנרת  ? 20
"פנ " כבה  מאליו   וכולל  מוליכים  בחתך  1.5 *4

ממ"ר  עפ"י  התכנית , ממוקמת  ליד  המנוע 
בקופסה    70 עם  מהדקים  מהירים   , כולל 

אספקה  והתקנה  .הפעלה  ע " פאנל  לחצנים 
לבית  חכם.כולל  צנרת   32 לארון  תקשורת .

08.03.0124 

2,635.20 131.76 20.00 'חי

נקודת  מוצא  לוילון  חשמלי  להתקנה  בתקרה ,
הכוללת : נק ' מוצא  קו  חשמל  של  צנרת  ? 20

"פנ " כבה  מאליו   וכולל  מוליכים  בחתך  1.5 *4
ממ"ר  עפ"י  התכנית , ממוקמת  ליד  המנוע 
בקופסה    70 עם  מהדקים  מהירים   , כולל 

אספקה  והתקנה  .הפעלה  ע " פאנל  לחצנים 
לבית  חכם .

08.03.0125 

3,294.00 131.76 25.00 'חי

נקודת  מוצא  לרמקול  מולטימדיה  להתקנה 
מעל  תקרה   , הכוללת : נק ' מוצא  קו  חשמל  של 

צנרת  ?20 "פנ " כבה  מאליו   וכולל  מוליכים 
בחתך  1.5 *4 ממ"ר  עפ"י  התכנית,כולל  צנרת 

 20 לארון  תקשורת .

08.03.0126 

6,675.84 175.68 38.00  'חי

נקודת  מוצא  לנקודת  תקשורת  דו  סיטרית  ע"י
צינור   20 מ"מ  "כבה  מאליו " וחוט  משיכה 

ביציקה  או  בתקרה  אקוסטית , מלוח  ריכוז  ועד 
לנקודה  כמפורט  בתכניות .

08.03.0230 

197.64 65.88 3.00 'חי

נקודת  הזנה  עבור   יחידת  מפוח  למינדפים
5X 4  בגג     כולל  מפסק  ארבע  קוטבי  כבל

.  N2XY 

08.03.0280 

3,074.40 219.60 14.00  'חי

נקודת  הדלקות  תאורה  ומסכים  ווילונות 
חשמליים   . ע"י  אביזר  פאנל  חכם   8 לחצנים 

חיבור  לבקרי  תאורה  בלוח  כולל  כבל  תקשורת 
מהנקודה  ועד  ללוח . כולל  אביזר  קצה  עם 

חיווי  סטטוס  מצב  הדלקה  של  גוויס   .

08.03.0300 

57,094.70 439.19 130.00 'חי

לחצן  חרום  לניתוק  חשמל  במעבדה  כולל 
אביזר  ניתוק  עם  שחרור  סיבובי  ושילוט  "לחצן 

חרום "

08.03.0310 

9,333.00 274.50 34.00 'חי

נקודת  חיבור  הזנת  חשמל  לאביזר  סניטארי 
בשרותים  ברז  מים  או  אסלה  מקופסת 

חיבורים  קרובה  ועד  לנקודה  סיום  בתאום 
קבלן  אינסטלציה .

08.03.0320 

3,623.40 65.88 55.00 'חי

נקודת  הארקה  לארונות  תקשורת  ע:"י  מוליך
נחושת  מצופה  PV C בחתך   25 ממ"ר .

08.03.0330 
5,929.20 197.64 30.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2087 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     

          
      
    

          
      
    

         
      
    
     
     
     
     
     

          
      
    
     

          
      
    
     
     

          
      
    
     

           
      
    
     
     
     

           
      
    
     
     
     

         
      
    
     
     
     

           
      
      

              

087 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
עמודון  מתכת  לירידת  תשתית  חשמל 

ותקשורת  מתקרה . בחתך  0x100 12 ס"מ  עד 
גובה  שולחנות .

08.03.0340 

4,392.00 219.60 20.00 'חי

שקע  חיבור  קיר  כולל  אביזר  מוגן  פיצוץ .
class1

08.03.0350 
3,294.00 274.50 12.00   'חי

חיבור  קיר  תלת  פאזי  כולל  אביזר  שקע 
/ 5x2.5 n2xy  כולל  כבל  הזנה.CEE 5x16A

08.03.0370 
13,176.00 219.60 60.00  'חי

עמדה  למקרן      הכוללת : קופסה
CI MABOX  ל   2 נקודות  ח"ק   חד  פאזיות 
16Aבמעגל  אחד  בצינור  בקוטר  מריכף    23

3  X 2.5  בחתך N2 XY  מ"מ    כבל  מסוג
ממ"ר  מהאביזר   ועד  הלוח .   כול ל2 פאנלים 

עיוור  עבור   1 צנור   50 וצינור    25  מ"מ  עד 
לארון  תקשורת   .

08.03.0380 

6,587.80 329.39 20.00 'חי

נקודה  להקלטת  שיעור  בתקרה  ע"קופסה
 CIMABOX  .   כולל   2 פאנלים  עיוור  עבור 

צינור   50 מ"מ  עד  לארון  תקשורת    .

08.03.0400 

7,685.80 384.29 20.00 'חי

נקודה  לפאנל  שליטה  מולטימדיה  למרצה 
15 x15   בכיתה  הכנה  בקיר . כולל  קופסה

ס"מ  עבור  צינור   50 מ"מ  עד  לארון  תקשורת 

08.03.0405 

1,647.00 109.80 15.00  . 'חי

נקודתחיבור  הארקה  לאלמנטים  מתכתיים  ע"י
מוליך   10 ממ"ר  מצופה  PVCכולל  שילוט  בר 

קיימא  - "הארקה  לא  לפרק" .

08.03.0410 

4,941.00 98.82 50.00 'חי

נקודת  לחצן  הפסקת  חרום  ראשי  בפאנל 
כבאים . המחיר  כולל  לחצן  הפסקת  חרום 
מתוצרת  "טלמכניק " תחה"ט  עם  מפתח 

נעילה  כולל  כבל  N2XY 1.5 *5 ממ"ר  מחווט 
מהלוח  הרלוונטי  ועד  לנקודה .

08.03.0420 

1,097.98 548.99 2.00 'חי

נקודת  מוצא  לגלאי  עשן/אש  או  רכיביהם
(לחצני  הפעלה , צופר  וכיו"ב ) ע"י  צינור   20
מ"מ  "כבה  מאליו " וחוט  משיכה  ביציקה  או 

בתקרה  אקוסטית , מלוח  ריכוז  ועד  לנקודה 
כמפורט  בתכניות .

08.03.0430 

10,211.40 65.88 155.00 'חי

נקודת  מוצא  לרמקולי  כריזה  בפוזדורים ,
ברחבות  ובחדרים  בצנרת   20 מ"מ  "כבה 

מאליו " כולל  חוט  משיכה  מלוח  ריכוז  קומתי 
או  לוח  מגברים , ועד  לנקודה  כמפורט 

בתכניות .

08.03.0440 

3,491.64 65.88 53.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2088 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     

           
      
    
     
     
     
     

        
      
    

          
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

          
      
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
      
      
      
      
      
      
      
      

              

088 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
נקודת  הכנה  לתקשורת  עבור  WIFI / מצלמות

 / גלאי  תנועה/גלאי  פריצה  /בקרת  כניסה /
אזעקה   במתח  נמוך  מאוד  בצנרת   23 מ"מ 

"כבה  מאליו " כולל  חוט  משיכה  מתעלת 
תקשורת  ועד  לנקודה 

08.03.0450 

5,270.40 87.84 60.00 'חי

נקודת  הכנה  לנקודת  תקשורת  כפולה 
בתעלות  HU VVY DUTY PVC  בצנכולל 
אביזר  קצה  תושבת  עיוורת   ייעודי    מארון 

תקשורת  כתתי  בצנרת    29 מ"מ  "כבה  מאליו "
כולל  חוט  משיכה  מתעלת  תקשורת  ועד 

לנקודה . לא  כולל  כבל .

08.03.0460 

36,234.00 120.78 300.00 'חי

נקודת  חיבור  טלפון  או  טלוויזיה  בממ"ק  ע"י
כבל  מוליכי  נחושת   ( לא  בתקשורת   )

08.03.0470 
1,317.60 131.76 10.00 'חי

עמדת  תלמידים  במעבדת  מחשבים*****
קופסת  CIMABOX  20 מודולים  כוללת   8

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16  על  הקיר  כולל 
כל  אביזרי  העזר  הדרושים . בצנור  בקוטר   20
מ"מ  או  בתעלת  P.V.C 3*5 .2 ס"מ  מוליכים 

.P. V.C ו/או  כבל  מסוג  N2 XY בחתך 
3 5*2.5 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  ל -6 שקעים  16A.כולל  הכנה  ל   4
נקודות  תקשורת  על  יד י2  שרוולים  ?  29

חסין  אש  תה"ט  מהאביזר  ועד  לסולם 
מחשבים , שילוט  הנקודה  על  ידי  שלט  סנדוויץ 

חרוט  כנדרש.ממוקם  מתחת  לתעלות 
D   או  בקיר  כמפורט.עמדה.PVC

**** 08.03.0480 

9,662.18 439.19 22.00  'חי

קופסת *** ***** עמדת  משרדית
CIMABOX  16 מודולים  כוללת     6 נקודות 

ח.ק . חד  פאזיות  A 16  על   הקיר  כולל  כל 
אביזרי  העזר  הדרושים . בצנור  בקוטר   20

מ"מ  או  בתעלת  P.V.C 3*5 .2 ס"מ  מוליכים 
.P. V.C ו/או  כבל  מסוג  N2 XY בחתך 

3 5*2.5 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 
אביזר  קצה  ל -6 שקעים  16A.כולל  הכנה  ל   4

נקודות  תקשורת  על  ידי   2 שרוולים  ? 29 חסין 
אש  תה"ט  מהאביזר  ועד  לסולם  מחשבים ,
שילוט  הנקודה  על  ידי  שלט  סנדוויץ  חרוט 

A.   כנדרש.ממוקם  בקיר  כמפורט.עמדה

08.03.0490 

16,140.18 384.29 42.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2089 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 עמדת  מרצה     קופסת *** **** *

CIMABOX  16 מודולים  כוללת     4 נקודות 
ח.ק . חד  פאזיות  A 16  על   הקיר  כולל  כל 
אביזרי  העזר  הדרושים . בצנור  בקוטר   20

מ"מ  או  בתעלת  P.V.C 3*5 .2 ס"מ  מוליכים 
.P. V.C ו/או  כבל  מסוג  N2 XY בחתך 

3 5*2.5 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 
אביזר  קצה  ל -6 שקעים  16A.כולל  הכנה  ל   2

נקודות  תקשורת  על  ידי   שרוול   ? 29 חסין 
אש  תה"ט  מהאביזר  ועד  לסולם  מחשבים ,
שילוט  הנקודה  על  ידי  שלט  סנדוויץ  חרוט 

B.   כנדרש.ממוקם  בקיר  כמפורט . עמדה

08.03.0500 

6,587.80 329.39 20.00 'חי

עמדת  חשמל  טכני   מוגנת  מים  הכוללת  ,ח"ק
CEE  1 ח"ק  ת"פ   16 אמפר   ,2 ח"ק  ח"פ   16

אמפר  מוגני  מים , מא"ז  ת"פ   25 אמפר ,1
מא"ז  ת"פ   16 אמפר,  2 מא"ז  ח"פ   16 אמפר ,

ממסר  פחת  40A *4 מותקנים  בקופסת 
10 *N2XY5  סימנס  ניסקו " כולל  כבל  הזנה"

מלוח  חשמל  ועד  לעמדת  העבודה  כולל  ירידה 
בתעלת  פח  מגולבן  במידות  6 /6 ס"מ  מתעלה 

ראשית  ועד  לעמדת  העבודה  כולל  כל 
האביזרים  הנדרשים  להתקנה  מושלמת  של 

עמדת  העבודה .

08.03.0510 

3,952.74 658.79 6.00 'חי

 תונותחת תומוק 40.80 קרפ תת
 למשח תוחול תודבעמו

 ***לוחות  חשמל  ראשיים  בחדר  חשמל**

אספקה  והובלה   ( כולל  הנפת  הלוח  לגובה   4
מ ' לפתח  כניסה  לחדר  חשמל   ) של  לוח  חשמל 

חכם  SM ART PANEL לניהול  אנרגיה  של 
המתקן  בעזרת  מערכות  תקשורת  מתקדמות 

לניטור  ושליטה  תוך  אינטגרציה  מושלמת 
בעזרת   בקר  ייעודי  כדוגמת  AS -B תוצרת 
שניידר  אלקטריק . המפרט  הוא  חלק  בלתי 

נפרד  מהסעיפים  של  כתב  הכמויות .

PA NEL  אספקה  והובלה  של  לוח  חשמל  חכם
SM ART לניהול  אנרגיה  של  המתקן  בעזרת 
מערכות  תקשורת  מתקדמות  לניטור  ושליטה 
תוך  אינטגרציה  מושלמת  בעזרת   בקר  ייעודי 

כדוגמת  AS -B תוצרת  שניידר  אלקטריק .
המפרט  הוא  חלק  בלתי  נפרד  מהסעיפים  של 

כתב  הכמויות .

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2090 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

          
           
           
          
         
         
         
      
           
             
         
        
      
          
          
         
           
      
           
            
          
         
          
           
          
          
          
       
      
          
           
           
          
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

090 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 הלבוה,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ
 ויביכר לכ לע חולה טוויחו סוליפ הנקתה,
 רובחל חולב תימינפ PI תרושקת תדוקנ ללוכ
 םילבכה רוביחו הנקתה . תינוציח תרושקת
 תוחולה תנזה ללוכ םיסנכנהו םיאצויה
 יוביכ לכימל את ללוכ .)םוינימולא/תשוחנ(
002-MF. ףוקש ןולח םע את. 

 3 תוחפל גיצהל ןלבקה לע :ףס יאנת
 םינש 3 ב המוד דויצ םע ושענש םיטקייורפ
 תרקבל היצרגטניא תודובע ללוכ ,תונורחאה
 .היגרנא לוהינ תנכותלו הנבמ

 הרקבה יביכר ,םלשומ טוויח ללוכ ריחמה
 יקספמ ללוכ םכחה למשחה חולב תרושקתהו

 cigolorciM תודיחי, םיקוצי םיקספמ, ריוא
 למשחה ץעוי י"ע רשואמ ע"ווש וא תומכח

 חתמ ישאר למשח חול תלבוה ללוכ ריחמה
 לעפממ , ביכרמ ןרצי ידי לע רצוימה ךומנ
 ללוכ ,למשח רדחב ותנקתה ,חטשל תוחולה
 םוקמב הלבוה ,חוטיב ,הקירפ ,הסמעה
 .ןקתהו רוקמה ןרצי תויחנהל םאתהב וקוזיחו
 תנכה ללוכ .חולה לש םלשומ סוליפ ללוכ
 יסכמ תמאתהו תולעת לעמ רזע תוכימת
 וקרפיש םילודג תוחול .ךרוצה יפל תולעת
 םאתהב חטשב שדחמ ובכרוי ,הלבוה ךרוצל
 .רוקמה ןרצי תוארוהל

 לע תעצובמה הנירק תנגה ללוכ ריחמה
 םעטמ יוזיחו ןונכת ללוכ ןלבקה ןובשח
 רחאל הנירק יוזיח תקפנה ללוכ ןלבקה
 סמועב הנגהה ביט תקידב הנבמה תסמעה
 .'פמוק ןלבקה ןובשח לע.יברימ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2091 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



091 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של 

המותאם לדרישות  מכון התקנים ת"י 439 61
כדלקמן  מפרט טכני וכן לניתונים טכניים  ,

I n-4X2000A :זרם הנומנלי של פסי צבירה 
כולל פס  . ICU=ICW=65KA/1s וזרם קצר

התקנת פסי צבירה  I n-4X1000A שדה חיוני
אופקי ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית 

הלוח לצורך טיפול תחזוקתי דרגת הגנה 
ועם חזית  I PXXB בפני נגיעה מקרית -

פנלים עם דלתות שקופות/מתכת דרגת הגנה 
I P31 דרגת אטימות , IK10 בפני הלם מכני

התקנת מפסקים תהיה  4B  דרגת מידור
כולל סוקל וערכת  אופקית/אנכית בלבד .

אחוז מקום  מקום שמור יכלול: 20 פילוס .
כולל פסי צבירה להזנת  שמור "אמיתי "

Li nergy FC כדוגמת 25 0A מפסקים עד
מקום שמור  ו-10 % Li nergy FM ולמאזים
מבנה לוח  כולל פילוס מושלם בשטח . כללי .

-P - כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה 
או  Sc hneider Electric תוצרת PR ISMA

שוו"ע מאושר הלוח יפוצל ללוחות נפרדים 
ע"פ הנחיות המתכרנן במידתץ הצורך .

08.04.0024 

98,818.20 

1,603.05 

98,818.20 

1,603.05 

1.00

1.00

'פמוק

קומפ'

בדיקת הלוח ומרכיביו בעזרת תוכנת 
כולל הדמייה ממוחשבת של  Ec oreach

אופיין עבודת הלוח כולל דו"ח טכני מושלם 
עבור כל רכיב ומפסק בלוח החשמל החכם .
SM ART PANEL תכנות מערכת הבקרה

Et hernet / modbus לרבות הגדרות כתובות
כולל הפעלת המערכת אצל בונה הלוחות וגם 

הפעלה בשטח .

אמצעי מיתוג והגנות **

אמצעי המיתוג בלוחות ראשיים יהיו בעלי 
I cu=Icw לפחות 65 kA כושר ניתוק של

 ** 

08.04.0026 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2092 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

       
      
    

           
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

092 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  אוויר  נשלף  (כולל  עגלת  שליפה) ,

ממונע  3X 2000A עומד  בזרם  קצר 
I cs=Icu=Icw=65KA/1s המפסק  יכלול   8

מגעי  עזר  מחליפים  רגילים  OF , מגע  תקלה 
 SD וסלילי  הפסקה  והפעלה , סליל  פתיחה 

RT U  וסגירה , כולל  כרטיס  תקשורת
Mo dbus למפסק  AC B עבור  ניטור  מלא  של 

יחידת  ההגנה  Ec oModbus עם  חיווט 
מושלם  ליחידת  הבקרה  I FE המפסק  יהיה 

El ectric  מתוצרת NW 20H1  כדוגמת
Sc hneider או  שווה  ערך  מאושר  ע"י  יועץ 

החשמל 

08.04.0032 

27,888.69 27,888.69 1.00 'פמוק

יחידת  הגנה  תהיה  עם  עקומת  ניתוק  מסוג 
LS I עם  צג  LC D הכולל  תצוגת  נתונים ,

יחידת  הגנה  En ergy הכוללת  רב  מודד 
מתקדם  עם  צג  עבור  כל  מדידות  האנרגיה 

,יחידת  ההגנה  תכלול  לדים  לחיווי  רמת 
העמסה  של   3 הפאזות  ביחס  לכיול  המפסק 

,לדים  לסיבת  תקלה  של  עומס  יתר , קצר ,
וקצר  לאדמה ,  לא  יאושר  מפסק  ללא  צג 

RT U/TCP-IP  כולל  בקר  תקשורת . LCD
מסוג   I FE עם  חיווט  מושלם  יחידת  ההגנה 
תהיה  כדוגמת  /Mi crologic 5.0E מתוצרת 
Sc hneider Electric או  שווה  ערך  מאושר 

ע"י  יועץ  החשמל 

08.04.0036 

5,544.80 5,544.80 1.00 'פמוק

El ectric  00/1 20 תוצרתA  משנה  זרם
Schneider 

08.04.0042 
2,569.26 428.21 6.00  'חי

רב  מודד ,  אנאלייזר  ,למדידת
זרמים,הספקים , מתחים , תדר , אנרגיה ,

אקטיבית , אנרגיה  ראקטיבית , מקדם  הספק ,
עיוות  הרמוני  כללי  בזרם  ובמתח,  . רמת  דיוק 

T CP/IP  בתקשורת  מודבס CL ASS 0.2S
Et hernet כולל   3 כניסות  דיגיטליות,  1 יציאה 

דיגיטלית,התרעות , עמידה  בתקנים :
CLASS  0.2S  &  PMD-S   IEC  61557-12 

EN 50160 & ANSI 12.20 כדוגמת 
PM 8000 מתוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר 

08.04.0044 

4,172.32 4,172.32 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2093 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
      
    

             
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     
     

       
      
      
      
      
      

              

093 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
רב  מודד ,  למדידת  זרמים,הספקים , מתחים ,
תדר , אנרגיה , אקטיבית , אנרגיה  ראקטיבית ,

מקדם  הספק , עיוות  הרמוני  כללי  בזרם 
CL ASS 0.2S  ובמתח,  . רמת  דיוק

בתקשורת  מודבס  Et hernet TCP/IP כולל   3
כניסות  דיגיטליות,  1 יציאה 

דיגיטלית,התרעות , עמידה  בתקנים :
CLASS  0.2S  &  PMD-S   IEC  61557-12 

EN 50160 & ANSI 12.20 כדוגמת 
PM 5561 מתוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר 

08.04.0046 

2,635.15 2,635.15 1.00 'חי

לחצן  חירום  "פטריה " ננעל  עם  הגנה  מכאנית
כולל  חיווט  לפי  תוכנית 

08.04.0048 
439.20 219.60 2.00 'חי

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי
3P ,800A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 
 4 מגעי  עזר  OF SD . כולל  מתאם  תקשורת 

BS CM המראה  מצב  מגעים 
(פתוח/סגור/תקלה ) של  המפסקים  היצוקים 

NS X וחיווט  מושלם  UL P Cord ליחידת 
NS X630N  כדוגמת . IFM  התקשורת

מתוצרת  Sc hneider-Electric או  שוו"ע 
מאושר .

08.04.0050 

6,148.69 6,148.69 1.00 'חי

MC CB  למפסקים LS I  תוספת  יחידת  הגנה
0A 80 מסוג  אנרגיה  עם  צג  LC D המראה 

נתונים  מערך  In 5%  ורב  מודד  .לדים  לסיבת 
תקלה , כולל  כרטיס  תקשורת 

FM  - ULP/ModbusI למפסקים 
NS X/Masterpact לרבות  חיווט  תקשורת 

5. 3E  כדוגמת  NS X/NT/NW  Cord
Mi crologic תוצרת  Sc hneider Electric או 

שווה  ערך  מאושר  ע"י  המתכנן 

08.04.0058 

4,161.34 4,161.34 1.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,630A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X630N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0060 

7,027.08 3,513.54 2.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2094 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     
     

           
      
    
     
     
     

             
      
    
     
     
     

           
      
    
     
     

         
      
      
      
      
      
      
      

              

094 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד

3P ,400A , בעל  כושר  ניתוק 
I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X400N
או  שוו"ע  מאושר .

08.04.0061 

6,148.68 1,537.17 4.00 'חי

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,250A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X630N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0062 

4,282.11 1,427.37 3.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,80A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0072 

4,391.90 878.38 5.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P+N , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-32A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר .

08.04.0074 

614.88 153.72 4.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 

של  (1-4A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
70kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0076 

1,515.24 252.54 6.00 'חי

3 נורות  סימון  מתח  פאזות  LE D כולל  לחצן 
G V2P  בדיקה , כולל  מפסק  הגנה  כדוגמת
ומגען  מתאים  תוצרת  שניידר  אלקטריק  או 

שוו"ע  מאושר  ע"י  המתכנן 

08.04.0086 

1,207.78 603.89 2.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2095 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     

           
      
    
     

         
      
    

         
      
        
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      
      
      
      
      
      

              

095 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מגן  מתח  יתר  נשלף  עם  חלונית  מצב  היחידה 

2  &Type 1  3  כולל   מגע  עזר  עבורP +N
מיועד  לשיטת  הארקה  TN-S  . מגן  מתח  יתר 

יעמוד  בנתונים  הבאים  . 10/350  1
Typ  e  2  8/20  Imax  40kAType 

I imp 25/100kA כולל  הגנת  נתיכים  מתאימה 
בהתאם  להוראות  יצרן . כולל  נורת  סימון  על 

הלוח  למצב  תקלה . כדוגמת  סדרת 
PR D125r תוצרת  Sc hneider Elecrric או 

שווה  ערך  מאושר .

08.04.0088 

2,195.96 2,195.96 1.00 'חי

תוספת  בקר  ל   12 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש   עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-12 

08.04.0092 

1,317.58 658.79 2.00  'חי

 בקר  להפעלה    8 הדלקות   תאורה  כולל
עמעום  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 

I P  מגעי  עזר  כולל  חיווט   כולל  נקודת

08.04.0094 

8,564.22 1,427.37 6.00 'חי

מערכת  החלפה  אוטמטית  כדוגמת  אמדר 
כולל  חיגור  חשמלי  ומכני  ומנועים .

08.04.0101 
4,391.92 4,391.92 1.00 'חי

 ****לוח  קומתי  טיפוסי ***

מבנה  לוח  חשמל  תקני  מסומן  במדבקה  של 
מכון  התקנים  ת"י  439 61 המותאם  לדרישות 

מפרט  טכני  וכן  לניתונים  טכניים   , כדלקמן 
I n-4X630A   זרם  הנומנלי  של  פסי  צבירה:
וזרם  קצר  I CU=ICW=50KA/1s התקנת 

פסי  צבירה  אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם 
גישה  מחזית  הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי 
I PXXB -  דרגת  הגנה  בפני  נגיעה  מקרית

ועם  חזית  פנלים  עם  דלתות  שקופות/מתכת 
דרגת  הגנה  בפני  הלם  מכני  IK10  , דרגת 

אטימות  I P31 דרגת  מידור   2B התקנת 
מפסקים  תהיה  אופקית/אנכית  בלבד . כולל 
סוקל  וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20

אחוז  מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה 
FC   0 25 כדוגמתA  להזנת  מפסקים  עד

Li nergy ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום 
שמור  כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מבנה 

-P  -   לוח  כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

08.04.0312 

13,175.76 13,175.76 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2096 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     
     

       
      
    

           
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
      
    

             
      
    
     
     
     
     
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     
     

       
      
      
      
      
      
      

              

096 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד

3P ,630A , בעל  כושר  ניתוק 
I cs=100%Icu=36KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X630N
או  שוו"ע  מאושר .

08.04.0314 

5,709.50 5,709.50 1.00 'פמוק

El ectric  0/1 63 תוצרתA  משנה  זרם
Schneider

08.04.0318 
1,284.63 428.21 3.00   'חי

רב  מודד ,  למדידת  זרמים,הספקים , מתחים ,
תדר , אנרגיה , אקטיבית , אנרגיה  ראקטיבית ,

מקדם  הספק , עיוות  הרמוני  כללי  בזרם 
CL ASS 0.2S  ובמתח,  . רמת  דיוק

בתקשורת  מודבס  Et hernet TCP/IP כולל   3
כניסות  דיגיטליות,  1 יציאה 

דיגיטלית,התרעות , עמידה  בתקנים :
CLASS  0.2S  &  PMD-S   IEC  61557-12 

EN 50160 & ANSI 12.20 כדוגמת 
PM 5561 מתוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר 

08.04.0320 

2,635.15 2,635.15 1.00 'חי

לחצן  חירום  "פטריה " ננעל  עם  הגנה  מכאנית
כולל  חיווט  לפי  תוכנית 

08.04.0322 
219.60 219.60 1.00 'חי

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,250A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=36KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X250N
או  שוו"ע  מאושר .

08.04.0324 

3,513.54 3,513.54 1.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,160A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X160N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0326 

3,293.94 1,097.98 3.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2097 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     

             
      
    
     
     
     

           
      
    
     
     
     

          
      
    
     
     
     

          
      
    
     
     
     

             
      
      
      

              

097 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד

3P ,100A , בעל  כושר  ניתוק 
I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

08.04.0328 

1,976.36 988.18 2.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,63A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrilogic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0330 

2,635.16 658.79 4.00 'פמוק

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  הגנות  לרכיבים  בלוח  הראשי 
. 400V  במתח ( 0.06-2.2kW)  בהספק

תוצרת  ic Schneider electr או  שו"ע  מאושר 

08.04.0332 

702.70 351.35 2.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

(40-63A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע

מאושר.כולל  מגעי  עזר  לבקרה 
 

08.04.0334 

1,317.60 263.52 5.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

. 15kA  המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של . (6-32A)
תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר.כולל  מגעי  עזר  לבקרה 

08.04.0336 

4,941.00 164.70 30.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-40A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר.כולל  מגעי  עזר  לבקרה .

08.04.0338 

3,359.88 32.94 102.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P+N , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-32A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר .

08.04.0340 

461.16 153.72 3.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2098 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     

             
      
    
     
     

           
      
    
     
     

          
      
    
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     

             
      
    
     

         
      
     
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

098 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 

של  (1-4A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
70kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0342 

505.08 252.54 2.00 'חי

מפסק  פחת  ilD , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
4P ,Class A , עבור  זרם  נומינלי  של 
25/40A , זרם  זליגה  30mA . תוצרת 

Sc hneider Electric או  שו"ע  מאושר .

08.04.0344 

2,042.22 340.37 6.00  'חי

מגען  מודולארי  iCT , עבור  זרם  עבודה
23 0Vac  מתח  פיקוד , AC7a  לפי ( 16-25A)
, 3P . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0346 

4,348.08 131.76 33.00 'חי

מגן  מתח  יתר  נשלף  עם  חלונית  מצב  היחידה 
3P +N  כולל   מגע  עזר  עבור  Type  2  מיועד 
לשיטת  הארקה  TN-S  . מגן  מתח  יתר  יעמוד 
yp e 2 8/20 Imax 40kAT .  בנתונים  הבאים
כולל  הגנה  מתאימה  לפי  יצרן  מקור , כדוגמת 

El ectric  תוצרת PR D 40r  סדרת
Sc hneider או  שווה  ערך  מאושר .

08.04.0348 

1,043.08 1,043.08 1.00  'חי

תוספת  בקר  ל   2 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-2 

08.04.0350 

658.79 658.79 1.00  'חי

 בקר  להפעלה    8 הדלקות   תאורה  כולל
עמעום  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 

I P  מגעי  עזר  כולל  חיווט   כולל  נקודת

08.04.0360 

5,270.32 1,317.58 4.00 'חי

לוח  חשמל  חדר  תקשורת  ראשי ***
************ 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2099 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

       
      
    
     
     
     
     
     
     

             
      
    
     
     
     

           
      
    
     
     
     

           
      
    
     
     
     

             
      

              

099 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מבנה  לוח  חשמל  תקני  מסומן  במדבקה  של 

מכון  התקנים  ת"י  439 61 המותאם  לדרישות 
מפרט  טכני  וכן  לניתונים  טכניים   , כדלקמן 

I n-4X100A   זרם  הנומנלי  של  פסי  צבירה:
וזרם  קצר  ICU=ICW=25KA/1s . כולל  שדה 

UP S עם  מחיצה  קבועה  שילוט  בצבע  כחול 
לכל  המעגלים  בר  קיימא   ופסי  צבירה 

In-4X100A . התקנת  פסי  צבירה  אופקי 
ואנכית  תהיה  קידמית  עם  גישה  מחזית  הלוח 

לצורך  טיפול  תחזוקתי  דרגת  הגנה  בפני 
נגיעה  מקרית  - I P31B ועם  חזית  פנלים  עם 
דלתות  שקופות  דרגת  הגנה  בפני  הלם  מכני 

2B   דרגת  מידור I P31  דרגת  אטימות ,  IK10
התקנת  מפסקים  תהיה  אנכית/אופקית  בלבד .

כולל  סוקל  וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול :
 20 אחוז  מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי 

צבירה  להזנת  מפסקים  עד  0A 10 כדוגמת 
Li nergy FC ולמאזים  Li nergy FM ו-10 %

מקום  שמור  כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח .
מבנה  לוח  כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה 
ic Schneider Electr  תוצרת PR ISMA -P -

או  שוו"ע  מאושר .

08.04.0412 

4,391.92 4,391.92 1.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,160A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X160F
או  שוו"ע  מאושר .

08.04.0414 

658.79 658.79 1.00 'חי

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  הגנות  לרכיבים  בלוח  הראשי 
. 400V  במתח ( 0.06-2.2kW)  בהספק

תוצרת  ic Schneider electr או  שו"ע  מאושר

08.04.0416 

2,108.10 351.35 6.00 'חי  

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

(40-63A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0418 

1,054.08 263.52 4.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

. 15kA  המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של . (6-32A)
תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0420 

494.10 164.70 3.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2100 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  פחת  ilD , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,

4P ,Class A , עבור  זרם  נומינלי  של 
25/40A , זרם  זליגה  30mA . תוצרת 

Sc hneider Electric או  שו"ע  מאושר .

08.04.0422 

680.74 340.37 2.00  'חי

מגען  מודולארי  iCT , עבור  זרם  עבודה
23 0Vac  מתח  פיקוד , AC7a  לפי ( 16-25A)
, 3P . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0424 

790.56 263.52 3.00 'חי

התראות ממרכזיית גילוי תוספת בקר ל  4
אש   עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-12 

08.04.0426 

658.79 658.79 1.00  'חי

658.79 658.79 1.00 'חי  08.04.0428 .תונגה אלל. יבוביס A36X4 ףלחמ קספמ

מערכת  העברה  שקטה  לA 80 כולל  צופר
התרעה  ולחצן  השתקה . נורית  ירוקה  לאישור 

העברה  ממסרים  ומגענים  קומפ' .

08.04.0430 

1,317.58 1,317.58 1.00 'פמוק

 ***לוח  מעבדות  וכיתות  ( 14 לוחות)***
*3x80A 

מבנה  לוח  חשמל  תקני  מסומן  במדבקה  של 
מכון  התקנים  ת"י  439 61 המותאם  לדרישות 

מפרט  טכני  וכן  לניתונים  טכניים   , כדלקמן 
:זרם  הנומנלי  של  פסי  צבירה  I n-4X80  וזרם 

קצר  I CU=ICW=25KA/1s התקנת  פסי 
צבירה  אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם  גישה 

מחזית  הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי  דרגת 
הגנה  בפני  נגיעה  מקרית  - I PXXB ועם  חזית 

פנליםעם  דלתות  שקופות  דרגת  הגנה  בפני 
הלם  מכני  IK10  , דרגת  אטימות  I P31 דרגת 

מידור   2B התקנת  מפסקים  תהיה 
אנכית/אופקית  בלבד . כולל  סוקל  וערכת 

פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20 אחוז  מקום 
שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה  להזנת 

Li nergy FC  0 10 כדוגמתA  מפסקים  עד
ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום  שמור 
כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח.מבנה  לוח 

-P  -   כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

08.04.0562 

53,801.02 3,842.93 14.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2101 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד

3P ,80A , בעל  כושר  ניתוק 
I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

NS X80B מתוצרת  Sc hneider-Electric או 
שוו"ע  מאושר .

08.04.0564 

15,371.72 1,097.98 14.00 'פמוק

לחצן  חירום  "פטריה " ננעל  עם  הגנה  מכאנית
כולל  חיווט  לפי  תוכנית 

08.04.0572 
3,074.40 219.60 14.00 'חי

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  מנועים  תלת-פאזיים  בהספק 
. 400V  במתח ( 6A  0.06-2.2 / עדkW)

תוצרת  ic Schneider electr או  שו"ע  מאושר .

08.04.0574 

6,609.82 472.13 14.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

(40-63A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0576 

11,594.88 263.52 44.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

. 15kA  המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של . (6-32A)
תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0578 

11,529.00 164.70 70.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-32A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר .

08.04.0580 

8,300.88 32.94 252.00 'חי

מפסק  פחת  ilD , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
4P ,Class A , עבור  זרם  נומינלי  של 
25/40A , זרם  זליגה  30mA . תוצרת 

Sc hneider Electric או  שו"ע  מאושר .

08.04.0582 

19,060.72 340.37 56.00  'חי

תוספת  בקר  ל   2 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-4

08.04.0584 

9,223.06 658.79 14.00   'חי

 בקר  להפעלה    8 הדלקות   תאורה   כולל
עמעום  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 

I P  מגעי  עזר  כולל  חיווט   כולל  נקודת

08.04.0585 

18,446.12 1,317.58 14.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2102 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
UP DOWN   בקר  להפעלה   מסכים/וילונות
עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל  מגעי 

I P  עזר  כולל  חיווט   כולל  נקודת

08.04.0586 

23,057.58 1,646.97 14.00 'חי

3 נורות  סימון  מתח  פאזות  LE D כולל  לחצן 
G V2P  בדיקה , כולל  מפסק  הגנה  כדוגמת
ומגען  מתאים  תוצרת  שניידר  אלקטריק  או 

שוו"ע  מאושר  ע"י  המתכנן 

08.04.0588 

8,454.46 603.89 14.00 'פמוק

***3x63A****לוח  משאבות  כיבוי  אש****** 

I P65  מבנה  לוח  חשמל  פוליאסטר-מוגן  מים
תקני  מסומן  במדבקה  של  מכון  התקנים  ת"י 
439 61 המותאם  לדרישות  מפרט  טכני  וכן 

לניתונים  טכניים   , כדלקמן  :זרם  הנומנלי  של 
פסי  צבירה  I n-4X100 A  וזרם  קצר 

I CU=ICW=25KA/1s התקנת  פסי  צבירה 
אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם  גישה  מחזית

הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי  דרגת  הגנה 
בפני  נגיעה  מקרית   5B   ועם  חזית  פנלים  עם 

דלתות  שקופות  דרגת  הגנה  בפני  הלם  מכני 
 IK10  ,  דרגת  מידור   2B התקנת  מפסקים 

תהיה  אנכית/אופקית  בלבד . כולל  סוקל 
וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20 אחוז 

מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה  להזנת 
Li nergy FC  0 25 כדוגמתA  מפסקים  עד

ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום  שמור 
כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מבנה  לוח 

-P  -   כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0662 

4,391.92 4,391.92 1.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,63A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

NS X63N מתוצרת  Sc hneider-Electric או
שוו"ע  מאושר .

 

 

08.04.0664 

3,074.34 1,537.17 2.00 'פמוק

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  הגנות  לרכיבים  בלוח  הראשי 
. 400V  במתח ( 0.06-2.2kW)  בהספק

תוצרת  ic Schneider electr או  שו"ע  מאושר 

08.04.0666 

2,108.10 351.35 6.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2103 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

(40-63A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0668 

6,588.00 263.52 25.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

. 15kA  המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של . (6-32A)
תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0670 

3,623.40 164.70 22.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-40A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר .

08.04.0671 

988.20 32.94 30.00 'חי

מגן  מתח  יתר  נשלף  עם  חלונית  מצב  היחידה 
3P +N  כולל   מגע  עזר  עבור  Type  2  מיועד 
לשיטת  הארקה  TN-S  . מגן  מתח  יתר  יעמוד 
yp e 2 8/20 Imax 40kAT .  בנתונים  הבאים
כולל  הגנה  מתאימה  לפי  יצרן  מקור , כדוגמת 

El ectric  תוצרת PR D 40r  סדרת
Sc hneider או  שווה  ערך  מאושר .

08.04.0676 

1,043.08 1,043.08 1.00  'חי

תוספת  עבור  התקן  חיגור  קבוע  לכל  מפסק 
אוויר  נשלף  NT /NW הכולל  כבל  לחיגור 

מכאני  בין  שני  מפסקים  באורך  של   2 מטר ,
חיווט  צמות  מקורי  מהמנוע  לאביזר  חיגור 

חשמלי , המערכת  צ"ל  בדוקה  ומאושרת  ע"י 
יצרן  מקורי  כדוגמת  חיגור  חשמלי  I VE כולל 

בקר  החלפה  UA , כולל  בדיקת  החלפות 
במפעל . תוצרת  Schneider Electric . או 

שוו"ע  מאושר  ע"י  יועץ  החשמל 

08.04.0680 

9,058.34 9,058.34 1.00 'פמוק

מערכת  החלפה  אוטמטית  חברת 
חשמלגנרטור  כולל  חיגור  חשמלי  ומכני 

ומנועים .

08.04.0684 

2,744.95 2,744.95 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2104 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תונותחת תומוק 50.80 קרפ תת
 .יללכ תודבעמו

הערה:- כל  הציוד  להתקנה  **************
חיצונית  יהיה  בעל  דרגת  בידוד  IP55 , כל 

ארונות  החלוקה , קופסאות  ההסתעפות 
והמעבר  יהיו  מחומר  פלסטי  "כבה  מאליו" ,

קופסאות  דוגמת  "גוויס" .
****************************** 

אספקה  והתקנה  של  ארון  תקשורת  תא  בזק 
עם  הציוד  הדרוש+פסיסי  קורונה  מפוליאסטר 

כולל  זיווד  עפ"י  דרישות   בזק  במידות 
25*60* 80 ס"מ  להתקנה  פנימית  בריכוז 

תקשורת. (כולל  ציוד  אינטגרלי  פסיסי  קורונה 
וכו ' הכל  קומפ' )

08.05.0010 

329.39 329.39 1.00 'חי

העברת  מתקן  החשמל  ביקורת  מהנדס  בודק 
מוסמך,למסירה  מלאה  ומושלמת  של  מתקן 

החשמל .

08.05.0020 

3,842.93 3,842.93 1.00 'פמוק

תאום  וביצוע  של  חיבור  חשמל  למבנה  כולל :
  - תאום  מלא  עם  חח"י .  ביצוע  כל  ההכנות 

אשר  ידרשו    ע"י  חח"י  לשם  ביצוע  העבודה. -
קבלת  אביזרים  מחברת  החשמל  והתקנתם 

באתר.  - טיפול  כולל  תשלום  בגין  ביצוע 
בדיקה  של  מיתקן  החשמל  ע"י  בודק  מטעם 

חח"י  לכלל  המתקן.   - תיקון  כל  הליקויים 
שיתגלו  עד    לחיבור  מושלם  לרשת .

08.05.0023 

2,744.95 2,744.95 1.00 'פמוק

 UP S בהספק  KVA 30 כולל  לוח  בקרה
I P   טעינה  מצב  און  ליין  המתואם  לתקשורת
MO DBUSS TCP כולל  מצברי  גיבוי  לחצי 
שעה . כדוגמת  PR OTECTplus S300 של 

.AEG

08.05.0031 

10,979.80 10,979.80 1.00   'פמוק

UP S רייק  מאונט  בגודל    1K VA בארון
תקשורת  מעבדה  או  סדנת  מחשבים  כיתתית 

10 U.  להתקנה   בארון  תקשורת  תלוי

08.05.0041 

26,351.52 1,646.97 16.00 'חי

 תודבעמו תונותחת תומוק 60.80 קרפ תת
 הרואת יפוג

62,255.70 691.73 90.00 'חי

  L3      גוף  תאורה  לד  צילינדר  עגול   צמוד
11W      תקרה  בגובה   30 ס"מ  בהספק

I P44 3000K כדוגמת  SL V ANELA של 
לירד  שטיינץ  באישור  אדריכל 

08.06.0030 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2105 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
  L6      גוף  תאורה  לד  צילינדר  עגול  תלוי
3000K  36W      באורך    40 ס"מ  בהספק

I P20 כדוגמתSL V ANELA  PD של  לירד 
שטיינץ 

08.06.0060 

2,799.84 933.28 3.00 'חי

  L10      גוף  תאורה  פס  לד    מלבני  שקוע
בתקרה  בהספק  I P20 4000K 36W כיסוי 

אופל   כדוגמת  LI GHTLINE   65x1140 של 
לירד  שטיינץ   ( בכיתות  מחשבים   )

08.06.0100 

38,429.30 548.99 70.00 'חי

  L11   גוף  תאורה  עגול  קוטר   18 ס"מ   לד
שקוע  בתקרת  גבס  באזורי  מעברים  בהספק 
I KIZLER  של CE TUS 26  26 כדוגמת  W

08.06.0110 

12,627.00 274.50 46.00  'חי

  L14      גוף  תאורה   פרופיל  לד  לינארי  תלוי
בפרוזדורים   במידות  x120 10 ס"מ  בהספק 

W 25 כל  אחד  I P20 4000K כדוגמת 
LI GHTLINE045 באישור  אדריכל 

08.06.0140 

35,684.50 713.69 50.00  'חי

  L16      גוף  תאורה  פס  לד  שקוע  בתקרת
למלות   W 10 למ'  I P20 3000K כדוגמת 

SL V GLENOS GRAZIA 10 באישור 
אדריכל 

08.06.0160 

29,864.75 351.35 85.00 רטמ

  L18      גוף  תאורה    עגול  שקוע  בתקרת
34 W   למלות  עבור  לובאים  בהספק

DO T9700P  כדוגמת BA CKLIGHT
באישור  אדריכל 

08.06.0180 

4,611.48 384.29 12.00 'חי

  L19   גוף  תאורה  x60  LED 60 שקוע
בתקרה  מונמכת  מסופק   כולל  כיסוי  פריזמטי 

בהספק  W  40  צבע  אור   00 40 כדוגמת 
THOREN      יצרן PR O LEDOMEGA

ע"י  חברת  שייניץ-לירד 

08.06.0190 

79,053.60 329.39 240.00 'חי

  L21   גוף  תאורה  x60  LED 60 מ  על  הטיח
באישור  פיקוד  העורף  בהספק  W 40 צבע  אור 

00 40 כדוגמת  PR O LEDOMEGA יצרן 
T HOREN  ע"י  חברת  שייניץ-לירד 

08.06.0210 

5,929.02 329.39 18.00  'חי

 L24   גוף  תאורה    עגול  שקוע  בתקרת  ממ"ד
עדשה  מחוסמת   בהספק   W 34 באישור 

DB RIGHT 08  פיקוד  העורף   כדוגמת
באישור  אדריכל 

08.06.0240 

3,952.68 329.39 12.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2106 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 L27   גוף  תאורה  LE D שקוע    60x60ס"מ

לכיתות  מעבדה  מוגן  מים  I P65 בהספק 
G LASS   52 צבע  אור  00 40 כדוגמת W

I KIZKER  יצרן SH IELD G FROSTED
ע"י  חברת  שייניץ-לירד 

08.06.0270 

28,108.16 878.38 32.00 'חי

 L28      גוף  תאורה  שנדליר  לד  תלוי  עבור
חמישה  גופים  בהספק      W 11 כל  אחד 

I P20 3000K כדוגמת   אנגל  תליה   67 55
באישור  אדריכל 

08.06.0280 

4,940.91 1,646.97 3.00 'חי

  L29    ג.ת .  לד  W 39 מוגן  מים  מותקן
בתקרה  כדוגמת  I BV של  לירד  תאורה .

08.06.0290 
3,294.00 274.50 12.00 'חי

  L30    ג.ת .  לד  W 52 מוגן  מים  באורך  2 15
ס"מ  מותקן  בתקרה  כדוגמת  I BV של  לירד 

תאורה . עבור  מעבדות 

08.06.0300 

8,893.53 329.39 27.00 'חי

  L31   ג.ת .  חרום  חד  תכליתי   כולל  נורת  לד
כדוגמת  EL -721ST של  אלקטרו  לייט .

08.06.0310 
28,273.50 274.50 103.00 'חי

 ג.ת .  יציאת  חרום   כולל  נורת  לד  כדוגמת
EL -622 של  אלקטרו  לייט .

08.06.0320 
16,469.50 329.39 50.00  'חי

ת ת   פ ר ק   07. 08 ק ו מ ו ת   ע ל י ו נ ו ת   מ ו ב י ל י ם  
ו כ ב ל י ם  

***************************************** 
הערות: 1- מחירי  כל  הסעיפים  כוללים 

אספקה , הובלה  והתקנה  מושלמת  של  הציוד 
לשביעות  רצונו  של  המתכנן. 2- המזמין  שומר 
לעצמו  את  הזכות  להוסיף  ו/או  לבטל  סעיפים 

ללא  שינוי  במחירי  היחידה  ו/או  לספק  חומרים 
ולא  תהא  לקבלן  שום  עירעור  או  תביעות .

                    3- כל  העבודה  תבוצע  ע"פי 
המפרט  הכללי  הבינמשרדי  פרק  08 , ע"פי 
חוק  החשמל  וע"פי  הנחיות  חברת  החשמל 

וחברת  בזק .
***************************************** 

* 

כבל  מסוג  אלומיניום  כולל   הובלה  חיתוך
קצוות  ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי 

. NA2XY 4X240  וחיבור  סופי , כבל  בחתך

08.07.0022 

70,052.40 120.78 580.00 רטמ

כבל  מסוג  נחושת  כולל  הובלה  חיתוך  קצוות 
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY 4X25. ( לא  כולל 
נקודות  הזנה  למיזו"א) .

08.07.0034 

13,176.00 87.84 150.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2107 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות

ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 
סופי , כבל  בחתך  N2XY 5X16.. ( לא  כולל 

נקודות  הזנה  למיזו"א) .

08.07.0036 

5,270.40 43.92 120.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY 5X10.. ( לא  כולל 
נקודות  הזנה  למיזו"א) .

08.07.0040 

5,929.20 32.94 180.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY 5X6.(שאינו  כלול 
בנקודות) .

08.07.0042 

1,976.40 16.47 120.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY5X2.5.(שאינו  כלול 
בנקודות) .

08.07.0050 

3,952.00 9.88 400.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY3X2.5.(שאינו  כלול 
בנקודות) .

08.07.0055 

1,647.50 6.59 250.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

סופי , כבל  בחתך  N2XY3X4.(שאינו  כלול 
בנקודות) .

08.07.0057 

2,284.10 17.57 130.00 רטמ

כבל   פיקוד  ממוספר  מסווג  N2 XY כולל
הובלה  חיתוך  קצוות  ובדיקת  מגר  לפני 

החיבור  הסופי  וחיבור  סופי , כבל  בחתך 
.N2XY10X1.5 

08.07.0059 

1,855.10 14.27 130.00 רטמ

NHXHE90PR180     כבל  חסין  אש  מסוג
4X50

08.07.0060 
5,490.00 109.80 50.00 רטמ  

6,148.80 87.84 70.00 רטמ  61X5 08.07.0070 ךתחב לבכ ל"נכ שא ןיסח לבכ

6,148.80 38.43 160.00 רטמ  4X5 08.07.0080 ךתחב לבכ ל"נכ שא ןיסח לבכ

2,196.00 21.96 100.00 רטמ  5.2X5 08.07.0090 ךתחב לבכ ,ל"נכ שא ןיסח לבכ

NHXHE90PR180     כבל  חסין  אש  מסוג
10 x1.5  ממוספר  עבור  פיקוד  גנראטור

08.07.0100 
4,392.00 54.90 80.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2108 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך  0 12 ממ"ר

המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 
חומרי  העזר  הדרושים .

08.07.0120 

16,305.30 98.82 165.00 רטמ

מוליך  נחושת  מבודד  בחתך   50 ממ"ר  המחיר
יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל  חומרי 

העזר  הדרושים .

08.07.0124 

439.20 43.92 10.00 רטמ

מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך   35 ממ"ר
המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 

חומרי  העזר  הדרושים .

08.07.0125 

1,218.90 40.63 30.00 רטמ

מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך   25 ממ"ר
המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 

חומרי  העזר  הדרושים .

08.07.0160 

1,010.00 25.25 40.00 רטמ

מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך   16 ממ"ר
המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 

חומרי  העזר  הדרושים .

08.07.0162 

439.20 21.96 20.00 רטמ

סולם   כבד  לכבלים  מברזל  מגולוון   ברוחב
0 80 מ"מ  תלויים  מהתקרה  או  בפיר  אנכי 

לרבות  חיזוקי  ברזל  זויות  מחברים  קשתות 
תמיכות  מהדקי  הארקה  ומתלים  .במידות 

10* 80 ס"מ  דגם  כבד  של  "נאור".כולל  צבע 
ע"פ  אדריכל 

08.07.0170 

1,317.60 131.76 10.00 רטמ

סולם   כבד  לכבלים  מברזל  מגולוון   ברוחב
0 60 מ"מ  תלויים  מהתקרה  או  בפיר  אנכי 

לרבות  חיזוקי  ברזל  זויות  מחברים  קשתות 
תמיכות  מהדקי  הארקה  ומתלים  .במידות 

10* 50 ס"מ  דגם  כבד  של  "נאור".כולל  צבע 
ע"פ  אדריכל 

08.07.0180 

4,392.00 109.80 40.00 רטמ

תעלת  פח  מחורץ  צבוע  בצבע  בתנור   על  פי
בחירת  אדריכל   לכבלי  ולצנרת  כח  ותקשורת 
כולל  מכסה  כולל   מחזיקי  כבלים  אורגינליים  -

אשר  יותקנו  במרחק  כל   50 ס"מ  - ואביזרי 
תלייה  וחיזוק  לקיר  ולתקרה  של  המבנה  כל 

2 .1 מטר , תעלה  במידות  80*0 60 מ"מ .
T   המחיר  כולל  קשתות  עלייה , ירידה , צמתי

עפ"י  התואי  בתכניות .

08.07.0240 

1,976.40 98.82 20.00 רטמ

19,215.00 76.86 250.00 רטמ  08.07.0250 004*08 ל"נכ

8,235.00 54.90 150.00 רטמ  08.07.0260 003*08 ל"נכ

5,709.60 43.92 130.00 רטמ  08.07.0270 002*08 ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2109 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
658.80 32.94 20.00 רטמ  08.07.0280 001*08 ל"נכ

תעלת  פח  עם  מכסה  בגג   לכבלי   כח
ותקשורת  כולל   מחזיקי  כבלים  אורגינליים  -
אשר  יותקנו  במרחק  כל   50 ס"מ  - ואביזרי 

תלייה  וחיזוק  למעקה  בגג  של  המבנה  כל  2 .1
מטר , תעלה  במידות  100*0 50 מ"מ . המחיר 

כולל  קשתות  עלייה , ירידה , צמתי   T עפ"י 
התואי  בתכניות .

08.07.0285 

6,588.00 65.88 100.00 רטמ

תעלת  פח  עם  מכסה  בגג   לכבלי   כח
ותקשורת  כולל   מחזיקי  כבלים  אורגינליים  -
אשר  יותקנו  במרחק  כל   50 ס"מ  - ואביזרי 

תלייה  וחיזוק  למעקה  בגג  של  המבנה  כל  2 .1
מטר , תעלה  במידות  100*0 20 מ"מ . המחיר 

כולל  קשתות  עלייה , ירידה , צמתי   T עפ"י 
התואי  בתכניות .

08.07.0287 

10,980.00 54.90 200.00 רטמ

תעלת  פח  עם  מכסה  בגג   לכבלי   כח
ותקשורת  כולל   מחזיקי  כבלים  אורגינליים  -
אשר  יותקנו  במרחק  כל   50 ס"מ  - ואביזרי 

תלייה  וחיזוק  למעקה  בגג  של  המבנה  כל  2 .1
מטר , תעלה  במידות  100*0 10 מ"מ . המחיר 

כולל  קשתות  עלייה , ירידה , צמתי   T עפ"י 
התואי  בתכניות .

08.07.0288 

4,392.00 43.92 100.00 רטמ

תעלות  רשת  לכבלים  עשויות  מברזלמגולוון    ,
תעלה  במידות  85*0 30 מ"מ .

08.07.0290 
4,941.00 54.90 90.00 רטמ

תעלות  רשת  לכבלים  עשויות  מברזל  מגולוון ,
תעלה  במידות  85*0 20 מ"מ .

08.07.0300 
4,941.00 32.94 150.00 רטמ

5,270.40 32.94 160.00 רטמ  08.07.0310 .מ"מ 58/001 תודימב םלוא ל"נכ

צינור  קוברה    50 מ"מ  כולל  חוט  משיכה
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.07.0350 
439.00 8.78 50.00 רטמ

צינור  מריכף   40 מ"מ  כולל  חוט  משיכה .
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.07.0360 
549.00 5.49 100.00 רטמ

צינור  מריכף   32 מ"מ  כולל  חוט  משיכה .
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.07.0370 
439.00 4.39 100.00 רטמ

צינור  מריכף   25 מ"מ  כולל  חוט  משיכה .
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.07.0380 
329.00 3.29 100.00 רטמ

164.70 16.47 10.00 רטמ קזב ןקת מ"מ 36.ע.ק.י רוניצ 08.07.0390 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2110 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
צינור   PV C קשיח  SN -8 עבור  חשמל

בקוטר   "4
08.07.0420 

988.20 32.94 30.00 רטמ

יחידת  MC T למעבר  כבלים  בקוטר  0 11 מ"מ
כולל  גומיות  איטום , מהדקי  איטום  וכל  הנדרש 

מותקן  קומפלט 

08.07.0430 

3,952.68 329.39 12.00 'חי

ת ת   פ ר ק   08. 08 ק ו מ ו ת   ע ל י ו נ ו ת ה א ר ק ו ת  .

 הערה : ******************************
הארקות  תבוצענה  לפי  תקנות  החשמל  ות"י 

 .108 ****************************** 

פס  השוואת  פוטנציאלים  קומתי  מנחושת 
אלקטרוליטית  בחתך  4* 50 מ"מ  באורך  4 .0

מטר  שאליו  תחובר  הארקת  הראשית  ומוליכי 
הארקה  שונים . בפס  יותקנו  ברגי  חיבור 

כמספר  המוליכים  המחוברים  אליו  בתוספת   5
ברגים  לשימוש  בעתיד  - הכל  קומפלט  עבור 

לוחות  משנה .

08.08.0020 

1,976.34 329.39 6.00 'פמוק

הארקה  לכל  חלקי  המתכת  במבנה  ע"י  מוליך
 25 ממ"ר  מפס  הארקות  עבור  תקרות  צנרות 

מים  וכו  ביוב  ניקוז  מיזו"א  תיקשורת 
וכו'.(עבור  אגף  דרומי  וצפוני )

08.08.0040 

2,744.95 2,744.95 1.00 'פמוק

הארקה  לארונות  תקשורת  ע"י  מוליך   25
ממ"ר  מפס  הארקות  קומתי 

08.08.0050 
2,470.50 164.70 15.00 'חי

מערכת  הגנה  בפני  ברקים  ע"פ  התכנית  כולל
רשת  עליונה  מתחת  שכבת  האיטום  פס 

היקפי  גלוי  במעקה  הגג  מוליכי  הורדה 
טמונים  בבטון  עד  לקופסאות  לביקורת 
הארקה  בקומת  הקרקע  כולל  מחברים 
מיוחדים  הניתנים  לפרוק  למדידת  ערכי 

הארקת  ברקים  הכל  קומפ ' כמפורט  במפרט 
הטכני .

08.08.0060 

10,979.80 10,979.80 1.00 'פמוק

ת ת   פ ר ק   09. 08 ק ו מ ו ת   ע ל י ו נ ו ת   נ ק ו ד ו ת  
ו א ב י ז ר י ם  .

הערות:- 1 ) מחיר  כל  האביזרים  ***
המפורטים  להלן  כוללים  את  אספקתם ,

התקנתם , חבורם  וחיווטם , צנרת , קופסאות 
חיבורים  ומעבר  כולל  כל  חומרי  העזר 

הדרושים  אלא  אם  נאמר  במפורש  אחרת .

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2111 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
    
     
     
     
     
     
     
     

       
      
    
     
     
     

         
      
    
     
     
     

         
      
           
     
     
     

          
      
    
     
     
     

           
      
      
      
      
      

              

111 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
2)המתקן  יבוצע  תחה"ט  ע"י  צנרת  מריכף 

ירוקה/כחולה/אדומה  "פנ " בלבד  וע"י  תעלות 
פלסטיות  המותקנות  מעל  ומתחת  לתקרות 

אקוסטיות  לפי  הצורך .
 

3)יש  לקבל  את  אישור  האדריכל  והמתכנן 
לגבי  צבע  ודוגמת  כל  האביזרים  הסופיים  של 

הנקודות  קודם  רכישתם  והתקנתם.  4)כל 
האביזרים  שבשימוש  יהיו  דוגמת  גוויס  או 

ביטוצינו  או  שוו"ע  מאושר  ע"י  המזמין 
********* 

נקודות  מאור  חד  /תלת  פאזיות  בתקרה  ו/או
בתקרה  מונמכת  ו/או  על  קיר  תחה"ט . בצנור 

בקוטר   20 מ"מ  באמצעות  כבלים  מסוג 
3 5*(1.52.5) N2XY ממ"ר  וכבל  פיקוד 

עבור  אביזר  הדלקה  1.5*8 (שלא  ימדד 
בנפרד ) מהנקודה  ועד  הלוח  כולל  מפסק 

תחה"ט  ו/או  עה"ט  על  פי  התכניות  כולל  כל 
אביזרי  העזר  הדרושים  ללא  הבדל  בסוג 
ובכמות  יחיד,כפול,חילוף  ו/או  לחצן  מואר .

08.09.0010 

100,247.40 120.78 830.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ   כבל  מסוג
בחתך  3 5*2.5 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח 

כולל  אביזר  קצה  יחיד .

08.09.0020 

11,858.40 131.76 90.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  כפול .

08.09.0030 

14,823.00 164.70 90.00 'חי

בתקרה ו/או על 16 A חד פאזיות נקודות ח.ק .
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  .D- 14  לרביעיית  שקעים 

08.09.0040 

3,293.90 329.39 10.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  D- 17 שישייה 

08.09.0045 

2,195.95 439.19 5.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2112 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  מוגן  מים .

08.09.0050 

1,756.80 175.68 10.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ   כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  כפול  מוגן  מים .

08.09.0060 

10,980.00 219.60 50.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ   כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  שלישיה  מוגן  מים .

08.09.0061 

274.50 274.50 1.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  השנאה   לשקע  US B כפול .

08.09.0062 

1,647.00 164.70 10.00 'חי

נקודת  חיבור    קיר  פנימית  למזגן  תלת  פאזי
5* 2.5 N2XY  המחיר  כולל  קו  הזנה  בכבל

ממ"ר  מלוח  החשמל  ועד  לנקודה,כולל  שרוול 
? 25 מ"מ  חסין  אש  תחה"ט  כולל  אביזר  חיבור
למזגן  הכולל  שקע  כולל  הכנה  לנק ' טרמוסטט 

ע"י  צינור   20 מ"מ  בין  המאייד  לטרמוסטט 
כולל  מפסק  ביטחון 

 

08.09.0068 

4,831.20 241.56 20.00 'חי

נקודת  חיבור  קיר  פנימית  למזגן  חד  פאזי 
3* 2.5 N2XY  המחיר  כולל  קו  הזנה  בכבל

ממ"ר  מלוח  החשמל  ועד  לנקודה,כולל  שרוול 
? 20 מ"מ  חסין  אש  תחה"ט  כולל  אביזר  חיבור 

למזגן  הכולל  שקע  בקיר  או  בתקרה    .

08.09.0070 

16,909.20 153.72 110.00 'חי

נקודת  הזנה  למזגן  תלת  פאזי  יחידה  חיצונית 
המחיר  כולל  קו  הזנה  בכבל  25 *5 ממ"ר  מלוח 
החשמל  בגג  ועד  למעבה , כולל  מפסק  ביטחון 
10 20x  80 *4 אמפר . כולל  מעבר  בתעלת  פח

ס"מ  .כולל  צינור   PG מהתעלה  בגג  ועד 
ליחידה .

08.09.0071 

3,842.93 548.99 7.00 'חי

כנ"ל  כולל  כבל  N2 XY 5X16 כולל  מפסק
פאקט   63 *4 אמפר . כולל  מעבר  בתעלת  פח 

x10 20 ס"מ  .כולל  צינור   PG מהתעלה  בגג 
ועד  ליחידה .

08.09.0072 

3,074.33 439.19 7.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2113 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
כנ"ל  כולל  כבל  N2 XY 5X10 כולל  מפסק

כולל  צינור   PG מהתעלה  בגג  ועד 
ליחידה.פאקט  40 *4 אמפר.כולל  מעבר 

PG   20 ס"מ  .כולל  צינור x10  בתעלת  פח
מהתעלה  בגג  ועד  ליחידה .

08.09.0073 

658.78 329.39 2.00 'חי

נקודת  הזנה  עבור   יחידת  אוורור  בגג  כולל
כבל  N2 XY 5X4 כולל  מפסק  פאקט  25 *4

אמפר.כולל  מעבר  בתעלת  פח  x10 20 ס"מ 
.כולל  צינור   PG מהתעלה  בגג  ועד  ליחידה .

08.09.0074 

823.50 274.50 3.00  'חי

כנ"ל  כולל  כבל  N2 XY 5X2.5 כולל  מפסק
פאקט  16 *4 אמפר.כולל  מעבר  בתעלת  פח 
x10 20 ס"מ  .כולל  צינור   PG מהתעלה  בגג 

ועד  ליחידה .

08.09.0075 

1,317.60 219.60 6.00 'חי

נקודת  הזנה  עבור   יחידת  אוורור  פנימית
במטבח   או  בשרותים   כולל  מפסק  דו  קוטבי 

.  N2XY 3X1.5  כבל

08.09.0083 

658.80 164.70 4.00 'חי

נקודת  הכנה  עבור  טרמוסטט  בקיר  מיחידת 
מיזוג  בתקרה  או  בקיר  ע"י  צינור   20 מ"מ 

+חוט  משיכה .

08.09.0085 

8,564.40 65.88 130.00  'חי

נקודת  מוצא  הכנה  לקורא  קרבה  בכניסה 
לחדר  מגורים  כולל   צינור  בקוטר   20 מ"מ 

ממקום  הפנל  בדלת  החזית  ועד  לנקודה  מעל 
הדלת  תחה"ט , סיום   בקופסה   55

כנידרש.כולל  שקע  בתקרה  להזנה  חשמלית 
לבקר .

08.09.0123 

1,581.12 65.88 24.00 'חי

נקודת  מוצא  לוילון   חשמלי  להתקנה  בחדר
מגורים , הכוללת : נק ' מוצא  קו  חשמל  של 

צנרת  ?20 "פנ " כבה  מאליו   וכולל  מוליכים 
בחתך  1.5 *4 ממ"ר  עפ"י  התכנית , ממוקמת 

ליד  התריס  בקופסה    70 עם  מהדקים 
מהירים   , כולל  אספקה  והתקנה . הפעלה  ע"י 

בקר   .

08.09.0124 

4,743.36 131.76 36.00 'חי

נקודת  מוצא  לנקודת  תקשורת  דו  סיטרית  ע"י
צינור   20 מ"מ  "כבה  מאליו " וחוט  משיכה 

ביציקה  או  בתקרה  אקוסטית , מלוח  ריכוז  ועד 
לנקודה  כמפורט  בתכניות .

08.09.0230 

197.64 65.88 3.00 'חי

נקודת  הזנה  עבור   יחידת  מפוח  למינדפים
5X 4  בגג     כולל  מפסק  ארבע  קוטבי  כבל

.  N2XY

08.09.0280 

1,756.80 219.60 8.00   'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2114 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
נקודת  הזנה  עבור  מפוח  שחרור  עשן  בגג 

5X 2.5  כולל  מפסק  תלת  קוטבי  כבל
.  NHXHE90FR180 

08.09.0290 

3,842.90 384.29 10.00  'חי

נקודת  בקרת  תאורה   ווילונות  חשמליים  כולל
אביזר  פאנל  חכם   8 לחצנים  חיבור  לבקרי 

תאורה  בלוח  כולל  כבל  תקשורת  מהנקודה 
ועד  ללוח . כולל  אביזר  קצה  עם  חיווי  סטטוס 

מצב  הדלקה  של  גוויס   .

08.09.0300 

26,351.40 439.19 60.00 'חי

נקודת  חיבור  הזנת  חשמל  לאביזר  סניטארי 
בשרותים  ברז  מים  או  אסלה  מקופסת 

חיבורים  קרובה  ועד  לנקודה  סיום  בתאום 
קבלן  אינסטלציה .

08.09.0320 

3,623.40 65.88 55.00 'חי

נקודת  הארקה  לארונות  תקשורת  ע:"י  מוליך
נחושת  מצופה  PV C בחתך   25 ממ"ר .

08.09.0330 
3,162.24 197.64 16.00 'חי

חיבור  קיר  תלת  פאזי  כולל  אביזר  שקע 
/ 5x2.5 n2xy  כולל  כבל  הזנה.CEE 5x16A

08.09.0370 
878.40 219.60 4.00  'חי

עמדה  למקרן      הכוללת : קופסה
CI MABOX  ל   2 נקודות  ח"ק   חד  פאזיות 
16Aבמעגל  אחד  בצינור  בקוטר  מריכף    23

3  X 2.5  בחתך N2 XY  מ"מ    כבל  מסוג
ממ"ר  מהאביזר   ועד  הלוח .   כול ל2 פאנלים 

עיוור  עבור  צינור   50 מ"מ  וצינור    25 עד 
לארון  תקשורת   .

08.09.0380 

658.78 329.39 2.00 'חי

נקודה  לרמקול  במערכת  מולטימדיה  מארון 
תקשורת  ע"י  צינור   20 מ"מ  ועד  לנקודה  בקיר 

08.09.0390 
1,976.40 65.88 30.00 'חי

נקודתחיבור  הארקה  לאלמנטים  מתכתיים  ע"י
מוליך   10 ממ"ר  מצופה  PVCכולל  שילוט  בר 

קיימא  - "הארקה  לא  לפרק" .

08.09.0410 

3,952.80 98.82 40.00 'חי

נקודת  לחצן  הפסקת  חרום  תחה"ט . המחיר
כולל  לחצן  הפסקת  חרום  מתוצרת  "טלמכניק "

N2 XY  תחה"ט  עם  מפתח  נעילה  כולל  כבל
1.5 *5 ממ"ר  מחווט  מהלוח  הרלוונטי  ועד 

לנקודה .

08.09.0420 

1,097.98 548.99 2.00 'חי

נקודת  מוצא  לגלאי  עשן/אש  או  רכיביהם
(לחצני  הפעלה , צופר  וכיו"ב ) ע"י  צינור   20
מ"מ  "כבה  מאליו " וחוט  משיכה  ביציקה  או 

בתקרה  אקוסטית , מלוח  ריכוז  ועד  לנקודה 
כמפורט  בתכניות .

08.09.0430 

13,176.00 65.88 200.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2115 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
נקודת  מוצא  לרמקולי  כריזה  בפוזדורים ,

ברחבות  ובחדרים  בצנרת   20 מ"מ  "כבה 
מאליו " כולל  חוט  משיכה  מלוח  ריכוז  קומתי 

או  לוח  מגברים , ועד  לנקודה  כמפורט 
בתכניות .

08.09.0440 

2,964.60 65.88 45.00 'חי

/   WIFI  נקודת  הכנה  לתקשורת  עבור
מצלמות  /גלאי  תנועה  גלאי  פריצה  /בקרת 

כניסה  אזעקה  במתח  נמוך  מאוד  בצנרת   23
מ"מ  "כבה  מאליו " כולל  חוט  משיכה  מתעלת 

תקשורת  ועד  ל  בקרת  מבנה 

08.09.0450 

13,834.80 65.88 210.00 'חי

נקודת  חיבור  טלפון  או  טלוויזיה  בממ"ק  ע"י
כבל  מוליכי  נחושת   ( לא  בתקשורת   )

08.09.0470 
1,317.60 131.76 10.00 'חי

קופסת  CIMABOX  20 מודולים  כוללת     8
נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16  על   הקיר  כולל 

כל  אביזרי  העזר  הדרושים . בצנור  בקוטר   20
מ"מ  או  בתעלת  P.V.C 3*5 .2 ס"מ  מוליכים 

.P. V.C ו/או  כבל  מסוג  N2 XY בחתך 
3 5*2.5 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  ל -6 שקעים  16A.כולל  הכנה  ל   4
נקודות  תקשורת  על  ידי     2  שרוולים  ? 29

חסין  אש  תה"ט  מהאביזר  ועד  לסולם 
מחשבים , שילוט  הנקודה  על  ידי  שלט  סנדוויץ 

חרוט  כנדרש .

08.09.0480 

4,391.90 439.19 10.00 'חי

קופסת  CIMABOX  16 מודולים  כוללת     6
נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16  על   הקיר  כולל 

כל  אביזרי  העזר  הדרושים . בצנור  בקוטר   20
מ"מ  או  בתעלת  P.V.C 3*5 .2 ס"מ  מוליכים 

.P. V.C ו/או  כבל  מסוג  N2 XY בחתך 
3 5*2.5 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  ל -6 שקעים  16A.כולל  הכנה  ל   4
נקודות  תקשורת  על  ידי    2  שרוולים  ? 29

חסין  אש  תה"ט  מהאביזר  ועד  לסולם 
מחשבים , שילוט  הנקודה  על  ידי  שלט  סנדוויץ 

חרוט  כנדרש .

08.09.0490 

53,800.60 384.29 140.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2116 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

           
              
           
             
         
          
           
           
          
         

           
      
     
     
      
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
      
      

              

116 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

6,587.90 658.79 10.00 'חי

ק"ח, תללוכה םימ תנגומ ינכט למשח תדמע
EEC1 61 פ"ח ק"ח 2, רפמא 61 פ"ת ק"ח 
 1,רפמא 52 פ"ת ז"אמ ,םימ ינגומ רפמא
 ,רפמא 61 פ"ח ז"אמ 2,רפמא 61 פ"ת ז"אמ
 תספוקב םינקתומ A04*4 תחפ רסממ
 5YX2N*01 הנזה לבכ ללוכ "וקסינ סנמיס"
 הדירי ללוכ הדובעה תדמעל דעו למשח חולמ
 הלעתמ מ"ס 6/6 תודימב ןבלוגמ חפ תלעתב
 לכ ללוכ הדובעה תדמעל דעו תישאר
 לש תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה
 .הדובעה תדמע

08.09.0510 

ת ת   פ ר ק   10. 08  ק ו מ ו ת   ע ל י ו נ ו ת ל ו ח ו ת  
ח ש מ ל  

 ***לוחות  חשמל  ראשיים  בחדר  חשמל**

אספקה  והובלה   ( כולל  הנפת  הלוח  לגובה   4
מ ' לפתח  כניסה  לחדר  חשמל   ) של  לוח  חשמל 

חכם  SM ART PANEL לניהול  אנרגיה  של 
המתקן  בעזרת  מערכות  תקשורת  מתקדמות 

לניטור  ושליטה  תוך  אינטגרציה  מושלמת 
בעזרת   בקר  ייעודי  כדוגמת  AS -B תוצרת 
שניידר  אלקטריק . המפרט  הוא  חלק  בלתי 

נפרד  מהסעיפים  של  כתב  הכמויות .
 

PA NEL  אספקה  והובלה  של  לוח  חשמל  חכם
SM ART לניהול  אנרגיה  של  המתקן  בעזרת 
מערכות  תקשורת  מתקדמות  לניטור  ושליטה 
תוך  אינטגרציה  מושלמת  בעזרת   בקר  ייעודי 

כדוגמת  AS -B תוצרת  שניידר  אלקטריק .
המפרט  הוא  חלק  בלתי  נפרד  מהסעיפים  של 

כתב  הכמויות .
 

כל  הסעיפים  בפרק  זה  כוללים  אספקה,הובלה 
,התקנה  פילוס  וחיווט  הלוח  על  כל  רכיביו 

כולל  נקודת  תקשורת  I P פנימית  בלוח  לחבור 
תקשורת  חיצונית   . התקנה  וחיבור  הכבלים 

היוצאים  והנכנסים  כולל  הזנת  הלוחות 
(נחושת/אלומיניום) . כולל  תא  למיכל  כיבוי 

FM-200 . תא  עם  חלון  שקוף .
 

תנאי  סף : על  הקבלן  להציג  לפחות   3
פרוייקטים  שנעשו  עם  ציוד  דומה  ב    3 שנים 
האחרונות , כולל  עבודות  אינטגרציה  לבקרת 

מבנה  ולתוכנת  ניהול  אנרגיה .
 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2117 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
המחיר  כולל  חיווט  מושלם , רכיבי  הבקרה 

והתקשורת  בלוח  החשמל  החכם  כולל  מפסקי
Mi crologic  אויר  ,מפסקים  יצוקים  ,יחידות
חכמות  או  שוו"ע  מאושר  ע"י  יועץ  החשמל 

 

המחיר  כולל  הובלת  לוח  חשמל  ראשי  מתח 
נמוך  המיוצר  על  ידי  יצרן  מרכיב   , ממפעל 

הלוחות  לשטח , התקנתו  בחדר  חשמל , כולל 
העמסה , פריקה , ביטוח , הובלה  במקום 

וחיזוקו  בהתאם  להנחיות  יצרן  המקור  והתקן .
כולל  פילוס  מושלם  של  הלוח . כולל  הכנת 
תמיכות  עזר  מעל  תעלות  והתאמת  מכסי 

תעלות  לפי  הצורך . לוחות  גדולים  שיפרקו 
לצורך  הובלה , יורכבו  מחדש  בשטח  בהתאם 

להוראות  יצרן  המקור .

המחיר  כולל  הגנת  קרינה  המבוצעת  על  חשבו 
הקבלן  על  פי  תכנון  ביצוע  של  חברת  מיגון 

מטעם  הקבלן  כולל  הוצאת  חיזוי  קרינה 
בתוכנית  נפרדת  ולאחר  העמסת  המבנה 

בדיקת  טיב  ההגנה  בעומס  מירבי.הכל  על 
חשבון  הקבלן  קומפ' .

 ****לוח  מיזוג  אויר  בגג**

10,979.80 10,979.80 1.00 'פמוק

מבנה  לוח  חשמל  מוגן  מים  I P65 תקני  מסומן
במדבקה  של  מכון  התקנים  ת"י  439 61

המותאם  לדרישות  מפרט  טכני  וכן  לניתונים 
טכניים   , כדלקמן  :זרם  הנומנלי  של  פסי 

צבירה  I n-4X1000A  וזרם  קצר 
I CU=ICW=25KA/1s התקנת  פסי  צבירה 

אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם  גישה  מחזית 
הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי  דרגת  הגנה 

בפני  נגיעה  מקרית  5Bועם  חזית  פנלים  עם 
דלתות  שקופות  דרגת  הגנה  בפני  הלם  מכני 

 IK10  ,  דרגת  מידור   2B התקנת  מפסקים 
תהיה  אנכית/אופקית  בלבד . כולל  סוקל 

וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20 אחוז 
מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה  להזנת 

Li nergy FC  0 25 כדוגמתA  מפסקים  עד
ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום  שמור 
כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מבנה  לוח 

-P  -   כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

08.10.0210 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2118 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  3X 800A  ,MCCB עומד  בזרם  קצר
I cs=Icu=Icw=65KA/1s המפסק  יכלול   8

מגעי  עזר  מחליפים  רגילים  OF , מגע  תקלה 
 SD וסלילי  הפסקה  והפעלה , סליל  פתיחה 
NW 12H1  וסגירה , המפסק  יהיה  כדוגמת

מתוצרת  Sc hneider Electric או  שווה  ערך 
מאושר  ע"י  יועץ  החשמל 

08.10.0212 

4,940.91 4,940.91 1.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,80A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrilogic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.10.0223 

18,446.12 1,317.58 14.00 'חי

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,63A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrilogic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

08.10.0224 

10,979.80 1,097.98 10.00 'פמוק

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  הגנות  לרכיבים  בלוח  הראשי 
. 400V  במתח ( 0.06-2.2kW)  בהספק

תוצרת  ic Schneider electr או  שו"ע  מאושר 

08.10.0226 

1,405.40 351.35 4.00 'חי

ספק  כוח  מיוצב  עד  A 10 כולל  סינון  הרמוניות
לרבות  הגנת  מנוע  GV2P , פיקוד  וחיווט .
תוצרת  שניידר  אלקטריק . ספק  לדוגמה :

ABL8RPS24100

08.10.0228 

1,394.43 1,394.43 1.00   'פמוק

 3 נורות  סימון  מתח  פאזות  LE D כולל  לחצן
G V2P  בדיקה , כולל  מפסק  הגנה  כדוגמת
ומגען  מתאים  תוצרת  שניידר  אלקטריק  או 

שוו"ע  מאושר  ע"י  המתכנן 

08.10.0234 

603.89 603.89 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2119 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מגן  מתח  יתר  נשלף  עם  חלונית  מצב  היחידה 

2  &Type 1  3  כולל   מגע  עזר  עבורP +N
מיועד  לשיטת  הארקה  TN-S  . מגן  מתח  יתר 

יעמוד  בנתונים  הבאים  . 10/350  1
Typ  e  2  8/20  Imax  40kAType

I imp 25/100kA כולל  הגנת  נתיכים  מתאימה 
בהתאם  להוראות  יצרן . כולל  נורת  סימון  על 

הלוח  למצב  תקלה . כדוגמת  סדרת 
PR D125r תוצרת  Sc hneider Elecrric או 

שווה  ערך  מאושר .

 

08.10.0236 

4,161.34 4,161.34 1.00 'חי

לחצן  חירום  "פטריה " ננעל  עם  הגנה  מכאנית
כולל  חיווט  לפי  תוכנית 

08.10.0244 
219.60 219.60 1.00 'חי

תוספת  בקר  ל   12 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש   עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-12

08.10.0248 

6,368.28 1,592.07 4.00   'חי

 ****לוח  קומתי  טיפוסי  (  2 לוחות  )***

מבנה  לוח  חשמל  תקני  מסומן  במדבקה  של 
מכון  התקנים  ת"י  439 61 המותאם  לדרישות 

מפרט  טכני  וכן  לניתונים  טכניים   , כדלקמן 
I n-4X630A   זרם  הנומנלי  של  פסי  צבירה:
וזרם  קצר  I CU=ICW=50KA/1s התקנת 

פסי  צבירה  אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם 
גישה  מחזית  הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי 
I PXXB -  דרגת  הגנה  בפני  נגיעה  מקרית

ועם  חזית  פנלים  עם  דלתות  שקופות/מתכת 
דרגת  הגנה  בפני  הלם  מכני  IK10  , דרגת 

אטימות  I P31 דרגת  מידור   2B התקנת 
מפסקים  תהיה  אופקית/אנכית  בלבד . כולל 
סוקל  וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20

אחוז  מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה 
FC   0 25 כדוגמתA  להזנת  מפסקים  עד

Li nergy ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום 
שמור  כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מבנה 

-P  -   לוח  כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

08.10.0312 

26,351.52 13,175.76 2.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2120 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד

3P ,400A , בעל  כושר  ניתוק 
I cs=100%Icu=36KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X400N
או  שוו"ע  מאושר .

08.10.0316 

7,466.26 3,733.13 2.00 'פמוק

El ectric  0/1 63 תוצרתA  משנה  זרם
Schneider

08.10.0318 
2,569.26 428.21 6.00   'חי

רב  מודד ,  למדידת  זרמים,הספקים , מתחים ,
תדר , אנרגיה , אקטיבית , אנרגיה  ראקטיבית ,

מקדם  הספק , עיוות  הרמוני  כללי  בזרם 
CL ASS 0.2S  ובמתח,  . רמת  דיוק

בתקשורת  מודבס  Et hernet TCP/IP כולל   3
כניסות  דיגיטליות,  1 יציאה 

דיגיטלית,התרעות , עמידה  בתקנים :
CLASS  0.2S  &  PMD-S   IEC  61557-12 

EN 50160 & ANSI 12.20 כדוגמת 
PM 5561 מתוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר 

08.10.0320 

5,270.30 2,635.15 2.00 'חי

לחצן  חירום  "פטריה " ננעל  עם  הגנה  מכאנית
כולל  חיווט  לפי  תוכנית 

08.10.0322 
439.20 219.60 2.00 'חי

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,250A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=36KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X250N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.10.0324 

7,027.08 3,513.54 2.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,160A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X160N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.10.0326 

6,587.88 1,097.98 6.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2121 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד

3P ,100A , בעל  כושר  ניתוק 
I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

08.10.0328 

3,952.72 988.18 4.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,63A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrilogic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

08.10.0330 

5,270.32 658.79 8.00 'פמוק

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  הגנות  לרכיבים  בלוח  הראשי 
. 400V  במתח ( 0.06-2.2kW)  בהספק

תוצרת  ic Schneider electr או  שו"ע  מאושר 

08.10.0332 

702.70 351.35 2.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

(40-63A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר.כולל  מגעי  עזר  לבקרה 

08.10.0334 

2,635.20 263.52 10.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

. 15kA  המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של . (6-32A)
תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר.כולל  מגעי  עזר  לבקרה 

08.10.0336 

4,117.50 164.70 25.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-40A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר.כולל  מגעי  עזר  לבקרה .

08.10.0338 

3,294.00 32.94 100.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P+N , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-32A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר .

08.10.0340 

614.88 153.72 4.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2122 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 

של  (1-4A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
70kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.10.0342 

1,010.16 252.54 4.00 'חי

מפסק  פחת  ilD , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
4P ,Class A , עבור  זרם  נומינלי  של 
25/40A , זרם  זליגה  30mA . תוצרת 

Sc hneider Electric או  שו"ע  מאושר .

08.10.0344 

4,084.44 340.37 12.00  'חי

מגען  מודולארי  iCT , עבור  זרם  עבודה
23 0Vac  מתח  פיקוד , AC7a  לפי ( 16-25A)
, 3P . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.10.0346 

8,696.16 131.76 66.00 'חי

מגן  מתח  יתר  נשלף  עם  חלונית  מצב  היחידה 
3P +N  כולל   מגע  עזר  עבור  Type  2  מיועד 
לשיטת  הארקה  TN-S  . מגן  מתח  יתר  יעמוד 
yp e 2 8/20 Imax 40kAT .  בנתונים  הבאים
כולל  הגנה  מתאימה  לפי  יצרן  מקור , כדוגמת 

El ectric  תוצרת PR D 40r  סדרת
Sc hneider או  שווה  ערך  מאושר .

08.10.0348 

1,043.08 1,043.08 1.00  'חי

תוספת  בקר  ל   2 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-2

08.10.0350 

658.79 658.79 1.00   'חי

 בקר  להפעלה    8 הדלקות   תאורה  כולל
עמעום  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 

I P  מגעי  עזר  כולל  חיווט   כולל  נקודת

08.10.0360 

15,810.96 1,317.58 12.00 'חי

 ********** *A061x3) םיחופמ תנזה חול

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2123 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
I P65  מבנה  לוח  חשמל  פוליאסטר-מוגן  מים
תקני  מסומן  במדבקה  של  מכון  התקנים  ת"י 
439 61 המותאם  לדרישות  מפרט  טכני  וכן 

לניתונים  טכניים   , כדלקמן  :זרם  הנומנלי  של 
פסי  צבירה  I n-4X160 A  וזרם  קצר 

I CU=ICW=25KA/1s התקנת  פסי  צבירה 
אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם  גישה  מחזית 

הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי  דרגת  הגנה 
בפני  נגיעה  מקרית   5B   ועם  חזית  פנלים  עם 

דלתות  שקופות  דרגת  הגנה  בפני  הלם  מכני 
 IK10  ,  דרגת  מידור   2B התקנת  מפסקים 

תהיה  אנכית/אופקית  בלבד . כולל  סוקל 
וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20 אחוז 

מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה  להזנת 
Li nergy FC  0 25 כדוגמתA  מפסקים  עד

ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום  שמור 
כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מבנה  לוח 

-P  -   כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

08.10.0722 

6,587.88 6,587.88 1.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,160A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X160N
או  שוו"ע  מאושר .

08.10.0724 

1,537.17 1,537.17 1.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,63A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrilogic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.10.0726 

4,391.92 1,097.98 4.00 'פמוק

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  הגנות  לרכיבים  בלוח  הראשי 
. 400V  במתח ( 0.06-2.2kW)  בהספק

תוצרת  ic Schneider electr או  שו"ע  מאושר 

08.10.0728 

12,648.60 351.35 36.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2124 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

(40-63A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.10.0730 

2,108.16 263.52 8.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

. 15kA  המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של . (6-32A)
תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.10.0732 

6,917.40 164.70 42.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-40A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר .

08.10.0734 

658.80 32.94 20.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P+N , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-32A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר .

08.10.0736 

307.44 153.72 2.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 

של  (1-4A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
70kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע

מאושר .
 

08.10.0738 

757.62 252.54 3.00 'חי

מפסק  פחת  ilD , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
4P ,Class A , עבור  זרם  נומינלי  של 
25/40A , זרם  זליגה  30mA . תוצרת 

Sc hneider Electric או  שו"ע  מאושר .

08.10.0740 

680.74 340.37 2.00  'חי

מגען  מודולארי  iCT , עבור  זרם  עבודה
23 0Vac  מתח  פיקוד , AC7a  לפי ( 16-25A)
, 3P . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.10.0742 

11,067.84 263.52 42.00 'חי

מגן  מתח  יתר  נשלף  עם  חלונית  מצב  היחידה 
3P +N  כולל   מגע  עזר  עבור  Type  2  מיועד 
לשיטת  הארקה  TN-S  . מגן  מתח  יתר  יעמוד 
yp e 2 8/20 Imax 40kAT .  בנתונים  הבאים
כולל  הגנה  מתאימה  לפי  יצרן  מקור , כדוגמת 

El ectric  תוצרת PR D 40r  סדרת
Sc hneider או  שווה  ערך  מאושר .

08.10.0744 

1,043.08 1,043.08 1.00  'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2125 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תוספת  בקר  ל   2 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-2 

3x63A     לוח  שרות+לוח  מנדפים  בגג

08.10.0746 

658.79 658.79 1.00  'חי

*** 
******* 

I P65  מבנה  לוח  חשמל  פוליאסטר-מוגן  מים
תקני  מסומן  במדבקה  של  מכון  התקנים  ת"י 
439 61 המותאם  לדרישות  מפרט  טכני  וכן 

לניתונים  טכניים   , כדלקמן  :זרם  הנומנלי  של 
פסי  צבירה  I n-4X63 A  וזרם  קצר 

I CU=ICW=25KA/1s התקנת  פסי  צבירה 
אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם  גישה  מחזית 

הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי  דרגת  הגנה 
בפני  נגיעה  מקרית   5B   ועם  חזית  פנלים  עם 

דלתות  שקופות  דרגת  הגנה  בפני  הלם  מכני 
 IK10  ,  דרגת  מידור   2B התקנת  מפסקים 

תהיה  אנכית/אופקית  בלבד . כולל  סוקל 
וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20 אחוז 

מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה  להזנת 
Li nergy FC  40 כדוגמת A  מפסקים  עד

ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום  שמור 
כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מבנה  לוח 

-P  -   כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

08.10.0762 

10,979.80 5,489.90 2.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,63A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

NS X63N מתוצרת  Sc hneider-Electric או 
שוו"ע  מאושר .

08.10.0764 

3,074.34 1,537.17 2.00 'פמוק

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  הגנות  לרכיבים  בלוח  הראשי 
. 400V  במתח ( 0.06-2.2kW)  בהספק

תוצרת  ic Schneider electr או  שו"ע  מאושר 

08.10.0766 

1,405.40 351.35 4.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

(40-63A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע

מאושר .
 

08.10.0768 

1,317.60 263.52 5.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2126 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

. 15kA  המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של . (6-32A)
תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.10.0770 

1,647.00 164.70 10.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-40A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר .

08.10.0771 

1,647.00 32.94 50.00 'חי

מפסק  פחת  ilD , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
4P ,Class A , עבור  זרם  נומינלי  של 
25/40A , זרם  זליגה  30mA . תוצרת 

Sc hneider Electric או  שו"ע  מאושר .

08.10.0772 

2,042.22 340.37 6.00  'חי

מגען  מודולארי  iCT , עבור  זרם  עבודה
23 0Vac  מתח  פיקוד , AC7a  לפי ( 16-25A)
, 3P . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.10.0774 

5,797.44 263.52 22.00 'חי

מגן  מתח  יתר  נשלף  עם  חלונית  מצב  היחידה 
3P +N  כולל   מגע  עזר  עבור  Type  2  מיועד 
לשיטת  הארקה  TN-S  . מגן  מתח  יתר  יעמוד 
yp e 2 8/20 Imax 40kAT .  בנתונים  הבאים
כולל  הגנה  מתאימה  לפי  יצרן  מקור , כדוגמת 

El ectric  תוצרת PR D 40r  סדרת
Sc hneider או  שווה  ערך  מאושר .

08.10.0776 

1,043.08 1,043.08 1.00  'חי

תוספת  בקר  ל   2 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-2 

08.10.0778 

1,317.58 658.79 2.00  'חי

 *************לוח  גנראטור  חרום ***

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2127 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
I P65  מבנה  לוח  חשמל  פוליאסטר-מוגן  מים
תקני  מסומן  במדבקה  של  מכון  התקנים  ת"י 
439 61 המותאם  לדרישות  מפרט  טכני  וכן 

לניתונים  טכניים   , כדלקמן  :זרם  הנומנלי  של 
פסי  צבירה  I n-4X1000A  וזרם  קצר 

I CU=ICW=25KA/1s התקנת  פסי  צבירה 
אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם  גישה  מחזית 

הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי  דרגת  הגנה 
בפני  נגיעה  מקרית   5B   ועם  חזית  פנלים  עם 

דלתות  שקופות  דרגת  הגנה  בפני  הלם  מכני 
 IK10  ,  דרגת  מידור   2B התקנת  מפסקים 

תהיה  אנכית/אופקית  בלבד . כולל  סוקל 
וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20 אחוז 

מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה  להזנת 
Li nergy FC  0 25 כדוגמתA  מפסקים  עד

ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום  שמור 
כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מבנה  לוח 

-P  -   כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

08.10.0812 

9,881.82 9,881.82 1.00 'פמוק

מפסק  אוויר    נשלף  (כולל  עגלת  שליפה) ,
ממונע, 3X 1000A עומד  בזרם  קצר 

I cs=Icu=Icw=65KA/1s המפסק  יכלול   8
מגעי  עזר  מחליפים  רגילים  OF , מגע  תקלה 

 SD וסלילי  הפסקה  והפעלה , סליל  פתיחה 
RT U  וסגירה , כולל  כרטיס  תקשורת

Mo dbus למפסק  AC B עבור  ניטור  מלא  של 
יחידת  ההגנה  Ec oModbus עם  חיווט 

מושלם  ליחידת  הבקרה  I FM המפסק  יהיה 
El ectric  מתוצרת NW 12H1  כדוגמת

Sc hneider או  שווה  ערך  מאושר  ע"י  יועץ 
החשמל 

08.10.0814 

17,457.88 17,457.88 1.00 'פמוק

יחידת  הגנה  תהיה  עם  עקומת  ניתוק  מסוג 
LS I עם  צג  LC D הכולל  תצוגת  נתונים ,

יחידת  הגנה  En ergy הכוללת  רב  מודד 
מתקדם  עם  צג  עבור  כל  מדידות  האנרגיה 

,יחידת  ההגנה  תכלול  לדים  לחיווי  רמת 
העמסה  של   3 הפאזות  ביחס  לכיול  המפסק 

,לדים  לסיבת  תקלה  של  עומס  יתר , קצר ,
וקצר  לאדמה ,  לא  יאושר  מפסק  ללא  צג 

RT U/TCP-IP  כולל  בקר  תקשורת . LCD
מסוג   I FE עם  חיווט  מושלם  יחידת  ההגנה 
תהיה  כדוגמת  /Mi crologic 5.0E מתוצרת 
Sc hneider Electric או  שווה  ערך  מאושר 

ע"י  יועץ  החשמל 

08.10.0816 

5,544.80 5,544.80 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2128 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
רב  מודד ,  אנאלייזר  ,למדידת

זרמים,הספקים , מתחים , תדר , אנרגיה ,
אקטיבית , אנרגיה  ראקטיבית , מקדם  הספק ,

עיוות  הרמוני  כללי  בזרם  ובמתח,  . רמת  דיוק 
T CP/IP  בתקשורת  מודבס CL ASS 0.2S

Et hernet כולל   3 כניסות  דיגיטליות,  1 יציאה 
דיגיטלית,התרעות , עמידה  בתקנים :

CLASS  0.2S  &  PMD-S   IEC  61557-12
EN 50160 & ANSI 12.20 כדוגמת 

PM 8000 מתוצרת  Sc hneider Electric או 
שוו"ע  מאושר 

 

08.10.0818 

4,172.32 4,172.32 1.00 'חי

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי
3P ,160A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
NS X160N  2.2  . כדוגמת .Mic  אלקטרונית

מתוצרת  Sc hneider-Electric או  שוו"ע 
מאושר .

 

08.10.0820 

2,195.96 1,097.98 2.00 'חי

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,63A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrilogic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

08.10.0824 

2,195.96 1,097.98 2.00 'פמוק

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  הגנות  לרכיבים  בלוח  הראשי 
. 400V  במתח ( 0.06-2.2kW)  בהספק

תוצרת  ic Schneider electr או  שו"ע  מאושר

08.10.0826 

1,405.40 351.35 4.00 'חי  

3 נורות  סימון  מתח  פאזות  LE D כולל  לחצן 
G V2P  בדיקה , כולל  מפסק  הגנה  כדוגמת
ומגען  מתאים  תוצרת  שניידר  אלקטריק  או 

שוו"ע  מאושר  ע"י  המתכנן 

08.10.0828 

603.89 603.89 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2129 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מגן  מתח  יתר  נשלף  עם  חלונית  מצב  היחידה 

2  &Type 1  3  כולל   מגע  עזר  עבורP +N
מיועד  לשיטת  הארקה  TN-S  . מגן  מתח  יתר 

יעמוד  בנתונים  הבאים  . 10/350  1
Typ  e  2  8/20  Imax  40kAType

I imp 25/100kA כולל  הגנת  נתיכים  מתאימה 
בהתאם  להוראות  יצרן . כולל  נורת  סימון  על 

הלוח  למצב  תקלה . כדוגמת  סדרת 
PR D125r תוצרת  Sc hneider Elecrric או 

שווה  ערך  מאושר .

 

08.10.0830 

4,161.34 4,161.34 1.00 'חי

לחצן  חירום  "פטריה " ננעל  עם  הגנה  מכאנית
כולל  חיווט  לפי  תוכנית 

08.10.0832 
219.60 219.60 1.00 'חי

תוספת  בקר  ל   12 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש   עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-12

08.10.0834 

1,592.07 1,592.07 1.00   'חי

*** 3x400A  לוח  הזנות  אינסטלציה ******* 

I P65  מבנה  לוח  חשמל  פוליאסטר-מוגן  מים
תקני  מסומן  במדבקה  של  מכון  התקנים  ת"י 
439 61 המותאם  לדרישות  מפרט  טכני  וכן 

לניתונים  טכניים   , כדלקמן  :זרם  הנומנלי  של 
פסי  צבירה  I n-4X400 A  וזרם  קצר 

I CU=ICW=25KA/1s התקנת  פסי  צבירה 
אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם  גישה  מחזית 

הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי  דרגת  הגנה 
בפני  נגיעה  מקרית   5B   ועם  חזית  פנלים  עם 

דלתות  שקופות  דרגת  הגנה  בפני  הלם  מכני 
IK10  ,  דרגת  מידור   2B התקנת  מפסקים 

תהיה  אנכית/אופקית  בלבד . כולל  סוקל 
וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20 אחוז 

מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה  להזנת 
Li nergy FC  40 כדוגמת A  מפסקים  עד

ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום  שמור 
כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מבנה  לוח 

-P  -   כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

 

08.10.0842 

13,175.76 13,175.76 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2130 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד

3P ,400A , בעל  כושר  ניתוק 
I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X400N
או  שוו"ע  מאושר .

08.10.0844 

6,587.88 6,587.88 1.00 'פמוק

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  הגנות  לרכיבים  בלוח  הראשי 
. 400V  במתח ( 0.06-2.2kW)  בהספק

תוצרת  ic Schneider electr או  שו"ע  מאושר 

08.10.0846 

1,405.40 351.35 4.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

(40-63A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.10.0848 

1,317.60 263.52 5.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

. 15kA  המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של . (6-32A)
תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.10.0850 

1,647.00 164.70 10.00 'חי

מגן  מתח  יתר  נשלף  עם  חלונית  מצב  היחידה 
3P +N  כולל   מגע  עזר  עבור  Type  2  מיועד 
לשיטת  הארקה  TN-S  . מגן  מתח  יתר  יעמוד 
yp e 2 8/20 Imax 40kAT .  בנתונים  הבאים
כולל  הגנה  מתאימה  לפי  יצרן  מקור , כדוגמת 

El ectric  תוצרת PR D 40r  סדרת
Sc hneider או  שווה  ערך  מאושר .

08.10.0856 

1,043.08 1,043.08 1.00  'חי

תוספת  בקר  ל   2 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-2

08.10.0858 

1,317.58 658.79 2.00   'חי

ת ת   פ ר ק   11. 08 ק ו מ ו ת   ע ל י ו נ ו ת   כ ל ל י  .

 הערה:- כל  הציוד  להתקנה  **************
חיצונית  יהיה  בעל  דרגת  בידוד  IP55 , כל 

ארונות  החלוקה , קופסאות  ההסתעפות 
והמעבר  יהיו  מחומר  פלסטי  "כבה  מאליו" ,

קופסאות  דוגמת  "גוויס" .
****************************** 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2131 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
העברת מתקן החשמל ביקורת מהנדס בודק 

מוסמך,למסירה מלאה ומושלמת של מתקן 
החשמל .

08.11.0020 

3,842.93 

186,656.60 

3,842.93 

186,656.60 

1.00

1.00

'פמוק

קומפ '

גנרטור חרום כולל חופת השתקה דגם 
ע"י המפרט .המחיר כולל  50 0KVA ארופאי
הובלת הגנראטור והנפתו לראש הבניין כולל 

חיבורי הצנרת מיכל תחתי לגנראטור כולל 
T CP IP בקר פיקוד בפרוטוקול 

. MODEBUSS 

08.11.0032 

קומות עליונות גופי  תת פרק 12. 08
תאורה 

פס צבירה מגנטי שקוע בתקרה בגובה L1 
כולל תושבת ) מ"מ  ( ס"מ וברוחב  74 54 
כולל כל אביזרי חיבור וזויות  48 v במתח

אורגינאליות כולל מגענים ואביזרים נלווים 
כולל מחברי הזנה והמשך.כדוגמת פס מגנטי 

באישור  2S T50000 FORMALIGHT של
אדריכל 

08.12.0010 

30,678.12 241.56 127.00 רטמ

לפס ס"מ  גופים לינארים באורך  30 L2 
כנ"ל בתפוקה  48 v צבירה מגנטי במתח

- 16 LEDs כדוגמת 16 00 LUMEN אורית
של  Po laris 20 - Low Voltage

באישור  HT ING 9604BO11FORMALIG
אדריכל 

08.12.0020 

97,631.69 395.27 247.00 'חי

צמוד גוף תאורה לד צילינדר עגול  L3 
3000K 11W  ס"מ בהספק תקרה בגובה  30
של לירד שטיינץ  SL V ANELA כדוגמת I P44

באישור אדריכל 

08.12.0030 

39,581.87 384.29 103.00 'חי

לינארי שקוע גוף תאורה פס לד  L4 
כיסוי  I P20 4000K 40W בתקרה ההספק 
של לירד LI GHTLINE כדוגמת 075 אופל 
באישור אדריכל  בחדרי ישיבות  ) שטיינץ  (

 

08.12.0040 

20,290.60 461.15 44.00 רטמ

עגול אובלי דקורטיבי  גוף תאורה לד  L5 
IP40 3000K 28W  בהספק תלוי מתקרה 

של לירד שטיינץ  SL V PANTILO כדוגמת
באישור אדריכל  (בחדרי ישיבות )

08.12.0050 

17,842.25 713.69 25.00  'חי

גוף תאורה לד צילינדר עגול תלוי L6 
3000K 36W  ס"מ בהספק באורך  40

של לירד  SL V ANELA PDכדוגמת I P20
שטיינץ 

08.12.0060 

5,270.30 527.03 10.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2132 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
  L7      גוף  תאורה  פרופיל   לינארי  תלוי  באורך

IP20  4000K  40W     2 11 ס"מ  בהספק
כדוגמת  NE ST R של  I KIZLER באישור 

אדריכל 

08.12.0070 

14,185.82 417.23 34.00 'חי

  L8      גוף  תאורה  לד  צילינדר  עגול   צמוד
IP40  3000K  15W      תקרה    בהספק

כדוגמת   SL OT LED 15W של  לירד  שטיינץ 

08.12.0080 

4,611.48 384.29 12.00 'חי

  L9      גוף  תאורה  שנדליר  חמישייה  לד  עבור
חמישה  גופים  בהספק      15Wכל  אחד 

I P20 3000K כדוגמת  אביר  תליה  חמישיה 
באישור  אדריכל 

08.12.0090 

1,097.98 1,097.98 1.00 'חי

  L11   גוף  תאורה  עגול  קוטר   18 ס"מ   לד
W   שקוע  בתקרת  גבס  באזורי  מעברים  בהספק

I KIZLER  של CE TUS 26  26 כדוגמת 

08.12.0110 

8,235.00 274.50 30.00  'חי

  L12      גוף  תאורה  שנדליר   לד  עבור  עשרה
I P20 3000K  10כל  אחדW      גופים  בהספק

כדוגמת   JARNOבאישור  אדריכל 

08.12.0120 

2,195.96 2,195.96 1.00 'חי

  L13      גוף  תאורה  שנדליר  לד  תלוי  עבור
חמישה  גופים  בהספק      W 25 כל  אחד 

I P20 3000K כדוגמת  J ODI באישור  אדריכל 

08.12.0130 

2,195.96 2,195.96 1.00  'חי

  L14      גוף  תאורה   פרופיל  לד  לינארי  תלוי
בפרוזדורים   במידות  x120 10 ס"מ  בהספק 

W 25 כל  אחד  I P20 4000K כדוגמת 
LI GHTLINE045 באישור  אדריכל 

08.12.0140 

42,821.00 428.21 100.00  'חי

  L15      גוף  תאורה  פס  לד  שקוע  בתקרת
למלות   W 10 למ'  I P20 3000K כדוגמת 

SL V GLENOS 1107 באישור  אדריכל 

08.12.0150 

5,270.25 351.35 15.00 רטמ

  L16      גוף  תאורה  פס  לד  שקוע  בתקרת
למלות   W 10 למ'  I P20 3000K כדוגמת   10
SL V GLENOS GRAZIA באישור  אדריכל 

08.12.0160 

17,567.50 351.35 50.00 רטמ

40 W  גוף  תאורה  כדור  תלוי  בתקרה      L17  
SL V SUN  1002045  כדוגמת I P20 3000K

 באישור  אדריכל 

08.12.0170 

13,175.70 439.19 30.00 'חי

  L18      גוף  תאורה    עגול  שקוע  בתקרת
34 W   למלות  עבור  לובאים  בהספק

BA CKLIGHT כדוגמת  DO T9700P באישור 
אדריכל 

08.12.0180 

6,148.64 384.29 16.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2133 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
  L  20   גוף  תאורה  LE D   ספוט  שלישיה

שקוע  בתקרה  בפרוזדורים  מסופק   כולל  כיסוי 
פריזמטי  בהספק  W  20  צבע  אור   00 30
כדוגמת   SL V KADUX LED 20W ע"י 

חברת  שייניץ-לירד 

08.12.0200 

49,409.00 494.09 100.00 'חי

  L21   גוף  תאורה  x60  LED 60 מ  על  הטיח
באישור  פיקוד  העורף  בהספק  W 40 צבע  אור 

00 40 כדוגמת  PR O LEDOMEGA יצרן 
T HOREN  ע"י  חברת  שייניץ-לירד 

08.12.0210 

2,635.12 329.39 8.00  'חי

 L22   גוף  תאורה  LE D  פרופיל  לינארי  תלוי
85 W  בחלל  גבוה  בתקרת  לובאים   בהספק

NO RD R  IKIZLER  צבע  אור  00 30 כדוגמת
ע"י  חברת  שייניץ-לירד   במידות 

75x1440x105 

08.12.0220 

15,810.88 1,976.36 8.00  'חי

 L24   גוף  תאורה    עגול  שקוע  בתקרת  ממ"ד
עדשה  מחוסמת   בהספק   W 34 באישור  פיקוד 

העורף   כדוגמת  DB RIGHT 08 באישור 
אדריכל 

08.12.0240 

988.17 329.39 3.00 'חי

 L26   גוף  תאורה    עגול  תלוי  מיני  פעמון
דקורטיבי  בהספק  x42x300  18W 41 כדוגמת 

PA RA MULTI DLMI באישור  אדריכל 

08.12.0260 

7,301.51 384.29 19.00  'חי

  L29    ג.ת .  לד  W 39 מוגן  מים  מותקן
בתקרה  כדוגמת  I BV של  לירד  תאורה .

08.12.0290 
1,647.00 274.50 6.00 'חי

  L31   ג.ת .  יציאת  חרום   כולל  נורת  לד
כדוגמת  EL -622 של  אלקטרו  לייט .

08.12.0310 
10,980.00 274.50 40.00 'חי

  L  32   ג.ת . חרום  חד  תכליתי  כדוגמת
3W  EL-721ST  של  אלקטרו  לייט .

08.12.0320 
33,268.39 329.39 101.00  'חי

  L33   גופי  תאורה  שטיפה   / הצפה  מהגג
פרוגקטור  בהספק  200Wמוגן  מים  מותקן  על 

גבי  זרוע  מחוברת  למעקה  הגג  כולל  כוונון 
לשטיפת  קירות  .כדוגמת  אטלנטיס  של  געש 

08.12.0330 

21,959.60 2,195.96 10.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2134 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   09 עבודות  טייח 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 חייט תודובע 90 קרפ

 םיפתושמ םיחטש חייט 10.90 קרפ תת
 םיטלקמ ללוכ

טיח  פנים  חדר  מדרגות   1 על  קירות  ותקרות
בטון  או  בלוקים . שתי  שכבות  סרגל  בשני 

כיוונים  על  משטחים  מישוריים  כולל  שיכבה 
שלישית  שליכט .  המחיר  כולל  חיזוק  מקצועות 
פינות  בזויתני  רשת  מגולבנת  בכל  גובה  שהוא ,
כולל  בחשפים  פנימיים  של  פתחים  ובכל  מקום 

שידרש .

09.01.0010 

45,127.80 82.35 548.00 ר"מ

טיח  פנים  חדר  מדרגות   2 על  קירות  ותקרות
בטון  או  בלוקים . שתי  שכבות  סרגל  בשני 

כיוונים  על  משטחים  מישוריים  כולל  שיכבה 
שלישית  שליכט .  המחיר  כולל  חיזוק  מקצועות 
פינות  בזויתני  רשת  מגולבנת  בכל  גובה  שהוא ,
כולל  בחשפים  פנימיים  של  פתחים  ובכל  מקום 

שידרש .

09.01.0020 

39,198.60 82.35 476.00 ר"מ

41,175.00 82.35 500.00 ר"מ םיירוביצה םיחטשב םינפ חיט ל"נכ

קומת  קרקע 

 טיח  רב  תכליתי  למרחבים  מוגנים  תוצרת 
"תרמוקיר " או  שוו"א  בעובי   10 מ"מ , לרבות 

רשת  סיבי  זכוכית  ושליכט  בגר .

09.01.0030 

09.01.0050 

35,986.95 104.31 345.00 ר"מ

התזה  תחתונה  במי  מלט  בתוספת  דבק  לקירות 
פנים  מתחת  לקרמיקה , כולל  הרבצת  טיח  מלט 

צמנט  בעובי   4 מ"מ .

09.01.0060 

7,905.00 52.70 150.00 ר"מ

קומה   1

 טיח  רב  תכליתי  למרחבים  מוגנים  תוצרת 
"תרמוקיר " או  שוו"א  בעובי   10 מ"מ , לרבות 

רשת  סיבי  זכוכית  ושליכט  בגר .

09.01.0120 

21,800.79 104.31 209.00 ר"מ

התזה  תחתונה  במי  מלט  בתוספת  דבק  לקירות 
פנים  מתחת  לקרמיקה , כולל  הרבצת  טיח  מלט 

צמנט  בעובי   4 מ"מ .

09.01.0130 

13,175.00 52.70 250.00 ר"מ

קומה   2

טיח  רב  תכליתי  למרחבים  מוגנים  תוצרת 
"תרמוקיר " או  שוו"א  בעובי   10 מ"מ , לרבות 

רשת  סיבי  זכוכית  ושליכט  בגר .

09.01.0210 

21,800.79 104.31 209.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2135 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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135 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 חייט תודובע 90 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

6,324.00 

18,567.18 

18,567.18 

52.70 

104.31 

104.31 

120.00

178.00

178.00

ר"מ

מ"ר

מ"ר

התזה תחתונה במי מלט בתוספת דבק לקירות 
כולל הרבצת טיח מלט  פנים מתחת לקרמיקה ,

מ"מ . צמנט בעובי  4

קומה  3

טיח רב תכליתי למרחבים מוגנים תוצרת 
לרבות  מ"מ , או שוו"א בעובי  10 "תרמוקיר "

רשת סיבי זכוכית ושליכט בגר .

טיח רב תכליתי למרחבים מוגנים תוצרת 
לרבות  מ"מ , או שוו"א בעובי  10 "תרמוקיר "

רשת סיבי זכוכית ושליכט בגר .

09.01.0220 

09.01.0310 

09.01.0320 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../136  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   10 עבודות  ריצוף  וחיפוי .

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   10  ע ב ו ד ו ת  ר י צ ו ף   ו ח י פ ו י  .

 
ת ת   פ ר ק   00. 10 ת ת    פ ר ק  0. 10

 תורעה

 לכו הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ
 םילנפ ללוכ ,םלשומ עוציבל דע רזעה ירמוח
 . ףוצירה חטשמ קלחכ םיבשוחמה

 וקב דוביע ללוכ הז קרפב תודובעל ריחמה
 םיכותיח ללוכו עופישב וא ינוסכלא וא לגועמ
 .שרדיש לככ ,תומאתהו תוניפ ידוביע

 .הדידמל תויומכה לכ

 תריחבל גוסו ןווג הבור םיללוכ םיריחמה לכ
 לכירדאה

 עקרק המוק עדמה תיב 10.01 קרפ תת

קומת  קרקע 

ריצוף  מממ"ים  באריחי  גרניט  פורצלן  30/ 30
F2   בסימון . MODY  ס"מ  בגוון  אפור . ספק

בתכניות  וברשימת  התגמירים   .

10.01.0010 

18,127.85 278.89 65.00 ר"מ

ריצוף  שרותים  באריחי  גרניט  פורצלן  90/ 90
ס"מ  דמוי  בטון , עם  דרגת  חיספוס  R1 0 דגם :

F3   בסימון     . MODY :ספק  Co re Argenta
בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.01.0015 

23,672.11 307.43 77.00 ר"מ

ריצוף  שטחים  ציבוריים  באריחי  גרניט  פורצלן 
150/ 75 ס"מ . דגם: Core-Core Snow . ספק :

MODY.  בסימון   F4 בתכניות  וברשימת 
התגמירים .

 

10.01.0020 

89,945.60 351.35 256.00 ר"מ

ריצוף  סדנאות  באריחי  גרניט  פורצלן  60/ 30
c oncrete :ס"מ .  יבוצעו   3 גוונים  משתנים

grey  concrete  ,black  concrete  ,smoke
ספק: MODY .  בסימון  F1 3 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

 

10.01.0030 

108,896.22 318.41 342.00 ר"מ

ריצוף  באריחי  גרניט  פורצלן  60/ 60 ס"מ  דגם :
Core-Concrete 7710609420  . ספק :

MODY.  בסימון  F1 7 בתכניות  וברשימת 
התגמירים .

 

10.01.0035 

58,587.44 318.41 184.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2137 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
חיפוי  קירות  שרותים  באריחים  10/ 30 ס"מ
בגוון  Sage -מרווה .  בסימון  W 2 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.01.0040 

39,861.52 290.96 137.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  באריחים  25 /5 ס"מ  בגוון
Ba by Pink וורוד   בסימון  W 2.3 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.01.0045 

11,529.00 274.50 42.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  בבריקים  פישבונז  20/ 10
ס"מ  בגוון  ירוק .  בסימון  W 2.1 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.01.0050 

12,681.57 384.29 33.00 ר"מ

משטח  עבודה  במידות  202/3/ 60 ס"מ  משייש
אבן  קיסר  דגם  Cement 3030 ,  על  גבי 

ארונות  מטבח  בסימון  נ-42-01  ( בממ"מ  4 ) ,
לרבות  עיבוד  פתחים  לכיור  ולברז , סרגלים  וכו '

10.01.0060 

2,393.60 2,393.60 1.00  . 'חי

משטח  עבודה  במידות  213/3/ 60 ס"מ  משייש
אבן  קיסר  דגם  Cement 3030 ,  על  גבי 
ארונות  מטבח  בסימון  נ-64-01  ( מטבחון 

לימודי  חוץ   ) לרבות  עיבוד  פתחים  לכיור  ולברז ,
סרגלים  וכו '  .

10.01.0070 

2,525.35 2,525.35 1.00 'חי

אדני  חלונות  משיש  חברון  בעובי   3 ס"מ , רוחב
עד   25 ס"מ  ובאורכים  שונים  לרבות  אף  מים 

וליטוש  פני  האדן .

10.01.0080 

6,450.75 258.03 25.00 רטמ

חיפוי  קירות  מסדרון  מכללה  מסוג  גרניט 
פורצלן  AR GENTA CORE SNOW A ספק 

W 4.1   מודי

10.01.0081 

12,319.23 373.31 33.00 ר"מ

ת ת   פ ר ק   02. 10 ב י ת   ה מ ד ע   ק ו מ ה   ר א ש ו נ ה  

 עדמה תיב הינש המוק

ריצוף  שרותים  באריחי  גרניט  פורצלן  90/ 90
ס"מ  דמוי  בטון , עם  דרגת  חיספוס  R1 0 דגם :
F3   בסימון  . MODY :ספק Co re Argenta

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.02.0110 

23,672.11 307.43 77.00 ר"מ

ריצוף  שטחים  ציבוריים  באריחי  גרניט  פורצלן 
. Core-Core Snow :150/ 75 ס"מ  דגם

ספק: MODY .  בסימון   F4 בתכניות 
וברשימת  התגמירים .

10.02.0115 

68,864.60 351.35 196.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2138 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ריצוף  מממ"ים  באריחי  גרניט  פורצלן  60/ 60

.  7710609420 Core-Concrete :ס"מ  דגם
ספק: MODY .   בסימון  F1 7 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.02.0120 

8,597.07 318.41 27.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  באריחים  10/ 30 ס"מ
בגוון  Sage -מרווה .  בסימון  W 2 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.02.0125 

42,820.50 285.47 150.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  באריחים  25 /5 ס"מ
W 2.3  וורוד   בסימון Ba by Pink  בגוון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.02.0130 

20,455.28 444.68 46.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  בבריקים  פישבונז 
W 2.1  20/ 10 ס"מ  בגוון  ירוק .  בסימון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.02.0135 

45,324.48 472.13 96.00 ר"מ

אספקה  ויישום  של  יריעות  בידוד  ויברציה 
מפלציב  או  ש"ע  G A-25 בעובי   6 מ"מ  מתחת

לריצוף  הקומות 
 

10.02.0136 

52,150.00 41.72 1,250.00 ר"מ

CORGENT     חיפוי  קירות  גרניט  פורצלן
W 4.1  ספק  מודי  או  ש"ע AR GENTA

10.02.0137 
50,945.75 351.35 145.00 ר"מ

ת ת   פ ר ק   03. 10 מ ע ב ד ו ת   1 +0

 עקרק תמוק

ריצוף  באריחי  גרניט  פורצלן  60/ 60 ס"מ  דגם
FU LL BODY עם  מקדם  החלקה  R1 0 בגוון 

לבחירת  המזמין . כיחול  המישקים  עם  רובה 
אפוקסית  כדוגמת  לטיקריט  או  שוו"א  בגוון 

תואם . לרבות  פנל   7 ס"מ .   בסימון   F1 ע"ג 
התכניות .

10.03.0010 

28,162.75 296.45 95.00 ר"מ

ריצוף  באריחי  גרניט  פורצלן  60/ 60 ס"מ  דגם
FU LL BODY עם  מקדם  החלקה  R1 0 בגוון 

לבחירת  המזמין . כיחול  המישקים  עם  רובה 
בגוון  תואם . לרבות  פנל   7 ס"מ .  בסימון   2F על

גבי  התכניות .
 

10.03.0020 

3,557.40 296.45 12.00 ר"מ

יציקת  אפוקסי  בשיפועים   על  גבי  מדה
מתפלסת  בשלוש  שכבות , גמר  גבישי  קוורץ 
8-0.5 .0 מ"מ   כולל  רולקות  בהיקף  הרצפה .
F4   האפוקסי  בגוון  לבחירת  המזמין .  בסימון

על  גבי  התכניות .

10.03.0030 

33,972.12 186.66 182.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2139 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מדה  מתפלסת  כדוגמת  תוצרת  "מיסטר-פיקס "

מק"ט  3 44 או  ש"ע  בעובי  ככל  שיידרש .
המדידה  בשטח  נטו  ללא  התחשבות  בעובי 

המדה .

10.03.0040 

16,519.41 93.33 177.00 ר"מ

קומה   1

ריצוף  באריחי  גרניט  פורצלן  60/ 60 ס"מ  דגם
FU LL BODY עם  מקדם  החלקה  R1 0 בגוון 

לבחירת  המזמין . כיחול  המישקים  עם  רובה 
אפוקסית  כדוגמת  לטיקריט  או  שוו"א  בגוון 

תואם . לרבות  פנל   7 ס"מ .   בסימון   F1 ע"ג 
התכניות .

10.03.0050 

165,001.66 285.47 578.00 ר"מ

ריצוף  באריחי  גרניט  פורצלן  60/ 60 ס"מ  דגם
FU LL BODY עם  מקדם  החלקה  R1 0 בגוון 

לבחירת  המזמין . כיחול  המישקים  עם  רובה 
בגוון  תואם . לרבות  פנל   7 ס"מ .  בסימון   F2 על 

גבי  התכניות .

10.03.0060 

22,266.66 285.47 78.00 ר"מ

ריצוף  ביריעות  PV C בעובי   2 מ"מ  כדוגמת
I Q TORRO SC של  חברת  "טרקט "  בגוון 

לבחירה . הריצוף  בהדבקה  על  גבי  מדה 
מתפלסת  (מתומחר  בנפרד ) לרבות  רולקות 

בגובה   10 ס"מ .  בסימון   F3 על  גבי  התכניות .

10.03.0070 

33,906.24 175.68 193.00 ר"מ

1,614.06 16.47 98.00 רטמ  10.03.0080 . ל"נל מ"ס 01 בחורב CVP ילופיש

יציקת  אפוקסי  בשיפועים   על  גבי  מדה
מתפלסת  בשלוש  שכבות , גמר  גבישי  קוורץ 
8-0.5 .0 מ"מ   כולל  רולקות  בהיקף  הרצפה .
F4   האפוקסי  בגוון  לבחירת  המזמין .  בסימון

על  גבי  התכניות .

10.03.0090 

2,613.24 186.66 14.00 ר"מ

מדה  מתפלסת  כדוגמת  תוצרת  "מיסטר-פיקס "
מק"ט  3 44 או  ש"ע  בעובי  ככל  שיידרש .

המדידה  בשטח  נטו  ללא  התחשבות  בעובי 
המדה .

10.03.0100 

19,319.31 93.33 207.00 ר"מ

קומה   2

ריצוף  באריחי  גרניט  פורצלן  60/ 60 ס"מ  דגם
FU LL BODY עם  מקדם  החלקה  R1 0 בגוון 

לבחירת  המזמין . כיחול  המישקים  עם  רובה 
אפוקסית  כדוגמת  לטיקריט  או  שוו"א  בגוון 

תואם . לרבות  פנל   7 ס"מ .   בסימון   F1 ע"ג 
התכניות .

10.03.0110 

29,974.35 285.47 105.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2140 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  04. 10  ב י ת   ה ח ד ש נ ו ת   ק ו מ ה    2

קומה   2 בית  החדשנות 

ריצוף  מסדרון  טכני  באריחי  גרניט  פורצלן 
. Core-Core Snow :150/ 75 ס"מ  דגם

ספק: MODY .  בסימון   F4 בתכניות 
וברשימת  התגמירים .

10.04.0210 

12,999.95 351.35 37.00 ר"מ

חיפוי  רצפות  משרדים  בפרקט  LV T דגם :
Co lonial Oak-Honey ספק : אינובייט 

Aspecta.  החיפוי  מיושם  על  גבי  ריצוף  סוג 
ב' (הנמדד  בניפרד) . בסימון  F- 7 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

 

10.04.0215 

130,657.75 307.43 425.00 ר"מ

ריצוף  מבואת  מעליות  ומסדרון  טכני  באריחי 
שייש  מילנו  גריי  80/ 80 ס"מ  דמוי  בטון , דגם :

ZM L08008020P ספק: MODY . בסימון 
 F8 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.04.0220 

23,968.75 406.25 59.00 ר"מ

חיפוי  רצפות  חדר  ישיבות  בפרקט 
LV T-Fhishbone דגם :

Sh ipwright-Monarch1129415 ספק :
אינובייט  Aspecta . החיפוי  מיושם  על  גבי 
F- 9  ריצוף  סוג  ב' (הנמדד  בניפרד) . בסימון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.04.0225 

11,682.34 307.43 38.00 ר"מ

חיפוי  רצפות  חדר  ישיבות   S בפרקט
LV T-2mm-terrazo  דגם: 202 51

Sp hera energetic-vivid concrete ספק :
FORBO.  החיפוי  מיושם  על  גבי  ריצוף  סוג 
ב' (הנמדד  בניפרד) . בסימון  F- 14 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

 

10.04.0230 

5,555.88 241.56 23.00 ר"מ

חיפוי  רצפות  מסדרון  ושטחים  ציבוריים 
-Titanum :92/ 46 דגם LVT  באריחי

. ASPECTA :ספק Au thentic Concrete
        החיפוי  מיושם  על  גבי  ריצוף  סוג  ב '
(הנמדד  בניפרד) . בסימון  F- 16 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.04.0235 

68,625.00 274.50 250.00 ר"מ

ריצוף  באריחי  גרניט  פורצלן  60/ 60 ס"מ
.  7710609420 Core-Concrete :דגם

ספק: MODY .  בסימון  F1 7 בתכניות 
וברשימת  התגמירים .

10.04.0240 

14,273.50 285.47 50.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2141 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ריצוף  מטבחון   A באריחי  טרצו  40/ 40 ס"מ

דגם: Fe nica EV2090 גימור  חיתוך  יהלום   .
ספק: MODY . בסימון  F1 9 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.04.0245 

12,215.00 488.60 25.00 ר"מ

ריצוף  מטבחון   B באריחים  60/ 60 ס"מ
דגם: classic white 1406090000  . ספק :

MODY.       בסימון  F2 0 בתכניות  וברשימת 
התגמירים .

 

10.04.0250 

9,837.80 351.35 28.00 ר"מ

LV T  באריחי M   חיפוי  רצפות  חדר  ישיבות
wh ite wash A00407 :100/ 25 ס"מ  דגם

level  set  collection,texture  woodgrains-
ספק : אינובייט-in terface החיפוי  מיושם  על 

F- 21  גבי  ריצוף  (הנמדד  בניפרד) . בסימון
בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.04.0255 

12,078.00 241.56 50.00 ר"מ

ריצוף  באריחי  גרניט  פורצלן  40/ 40 סוג  ב '
כתשתית  לריצופים  שונים   כולל 

שפכטל  בהתאם  לסעיפים .

10.04.0260 

180,686.88 241.56 748.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  באריחים  10/ 30 ס"מ
בגוון  Sage -מרווה .  בסימון  W 2 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.04.0265 

42,820.50 285.47 150.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  באריחים  25 /5 ס"מ
W 2.3  וורוד .  בסימון Ba by Pink  בגוון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.04.0270 

29,348.88 444.68 66.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  בבריקים  פישבונז 
W 2.1  20/ 10 ס"מ  בגוון  ירוק .  בסימון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.04.0275 

16,996.68 472.13 36.00 ר"מ

משטח  עבודה  במידות  625/3/ 60 ס"מ
משייש  אבן  קיסר , דגם  Pu re white1411  על 

גבי  ארונות  מטבח  בסימון  נ-01- 41  לרבות 
עיבוד  פתחים  לכיור  ולברז , סרגלים  וכו '  .

10.04.0280 

7,411.37 7,411.37 1.00 'חי

משטח  עבודה  במידות  830/3/ 60 ס"מ
Em pire Black 5101  משייש  אבן  קיסר , דגם

על  גבי  ארונות  מטבח  בסימון  נ-01- 49
לרבות  עיבוד  פתחים  לכיורים  ולברזים ,

סרגלים  וכו' .

10.04.0285 

9,842.29 9,842.29 1.00 'חי

אספקה  ויישום  של  יריעות  בידוד  ויברציה 
מפלציב  או  ש"ע  G A-25 בעובי   6 מ"מ  מתחת 

לריצוף  הקומות 

10.04.0286 

54,236.00 41.72 1,300.00 ר"מ

eq uipe mist green  אריחים  מעויינים
W 5 B.2/26.3. 15  עבור  מטבח

10.04.0287 
7,411.35 494.09 15.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2142 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  05. 10  ב י ת   ה ח ד ש נ ו ת   ק ו מ ה   3

קומה   3 בית  החדשנות 

ריצוף  מסדרון  טכני  באריחי  גרניט  פורצלן 
. Core-Core Snow :150/ 75 ס"מ   דגם

ספק: MODY .  בסימון   F4 בתכניות 
וברשימת  התגמירים .

10.05.0310 

12,796.82 345.86 37.00 ר"מ

חיפוי  שטיח  (היישום  בעיגול ) דגם :
.  Interface -  ספק  אינובייט Co nscient

החיפוי  מיושם  על  גבי  ריצוף  סוג  ב' (הנמדד 
בניפרד) .        בסימון  F- 5 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.05.0315 

3,689.21 3,689.21 1.00 'חי

חיפוי  רצפות  בפרקט  LV T  במשרדים . דגם :
Co lonial Oak-Honey ספק : אינובייט 

Aspecta.  החיפוי  מיושם  על  גבי  ריצוף  סוג 
ב' (הנמדד  בניפרד) . בסימון  F- 7 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

 

10.05.0320 

93,286.08 263.52 354.00 ר"מ

op en space -חיפוי  רצפות  חדרי  ישיבות   ו
בפרקט  LV T-Fhishbone דגם :

Sh ipwright-Monarch1129415 ספק :
אינובייט  Aspecta . החיפוי  מיושם  על  גבי 
F- 9  ריצוף  סוג  ב' (הנמדד  בניפרד) . בסימון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.05.0325 

96,840.45 307.43 315.00 ר"מ

חיפוי  רצפות  חדר  ישיבות   S בפרקט
LV T-2mm-terrazo  דגם: 202 51

Sp hera energetic-vivid concrete ספק :
FORBO . החיפוי  מיושם  על  גבי  ריצוף  סוג 
ב' (הנמדד  בניפרד) . בסימון  F- 14 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.05.0330 

7,378.32 307.43 24.00 ר"מ

חיפוי  רצפות  בפרקט  עץ  באיזור  ישיבה  דגם :
Al lura Wood LVT ספק: FORBO .  החיפוי 
מיושם  על  גבי  ריצוף  סוג  ב' (הנמדד  בניפרד) .

                     בסימון  F- 15 בתכניות 
וברשימת  התגמירים .

10.05.0335 

16,293.79 307.43 53.00 ר"מ

חיפוי  רצפות  מסדרון  ושטחים  ציבוריים ,
46 /92 LVT  באריחי

דגם: Au thentic Concrete -Titanum ספק :
ASPECTA . החיפוי  מיושם  על  גבי  ריצוף 
סוג  ב' (הנמדד  בניפרד) .              בסימון 

F- 16 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.05.0340 

119,282.84 307.43 388.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2143 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ריצוף  באריחי  גרניט  פורצלן  60/ 60 ס"מ  דגם :

Core-Concrete 7710609420  . ספק :
MODY.  בסימון  F1 7 בתכניות  וברשימת 

התגמירים .
 

10.05.0345 

16,557.32 318.41 52.00 ר"מ

ריצוף  מטבחון  באריחי  טרצו  40/ 40 ס"מ
דגם: Fe nica EV2090 גימור  חיתוך  יהלום   .

ספק: MODY . בסימון  F1 9 בתכניות 
וברשימת  התגמירים .

10.05.0350 

27,850.20 488.60 57.00 ר"מ

ריצוף  מטבחון  (באזור  משרדים   ) באריחים
wh ite 1406090000 :60/ 60 ס"מ   דגם

F2 0  סימון  . MODY :ספק .  classic
בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.05.0355 

12,418.09 428.21 29.00 ר"מ

חיפוי  רצפות  באריחי  LVT 100/ 25 ס"מ
wo odgrains- white wash A00407 :דגם

level  set  collection,texture   ספק :
אינובייט-in terface        החיפוי  מיושם  על 
F- 21  גבי  ריצוף  (הנמדד  בניפרד) .  בסימון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

 

10.05.0360 

20,905.24 307.43 68.00 ר"מ

ריצוף  באריחי  גרניט  פורצלן  40/ 40 סוג  ב '
כתשתית  לריצופים  שונים  בהתאם  לסעיפים .

10.05.0365 
248,334.66 230.58 1,077.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  באריחים  10/ 30 ס"מ
בגוון  Sage -מרווה .  בסימון  W 2 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

10.05.0370 

42,820.50 285.47 150.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  באריחים  25 /5 ס"מ
W 2.2, W2.3  וורוד .  בסימון Ba by Pink  בגוון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.05.0375 

25,346.76 444.68 57.00 ר"מ

חיפוי  קירות  שרותים  בבריקים  פישבונז 
W 2.1  20/ 10 ס"מ  בגוון  ירוק .  בסימון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

10.05.0380 

16,996.68 472.13 36.00 ר"מ

משטח  עבודה  במידות  625/3/ 60 ס"מ
משייש  אבן  קיסר , דגם  Pu re white1411  על 

גבי  ארונות  מטבח  בסימון  נ-01- 41  לרבות 
עיבוד  פתחים  לכיור  ולברז , סרגלים  וכו '  .

10.05.0385 

7,411.37 7,411.37 1.00 'חי

משטח  עבודה  במידות  830/3/ 60 ס"מ
Em pire Black 5101  משייש  אבן  קיסר , דגם

על  גבי  ארונות  מטבח  בסימון  נ-01- 49
לרבות  עיבוד  פתחים  לכיורים  ולברזים ,

סרגלים  וכו' .

10.05.0390 

9,842.29 9,842.29 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2144 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

54,236.00 

3,019.45 

41.72 

603.89 

1,300.00

5.00

ר"מ

מ"ר

 היצרביו דודיב תועירי לש םושייו הקפסא
 תחתמ מ"מ 6 יבועב AG-52 ע"ש וא ביצלפמ
 תומוקה ףוצירל

חיפוי מסדרונות בגרניט פורצלן בכניסה לחדרי 
מק"ט  LV T TEAL OXIDE ישיבות

A01620 

10.05.0400 

10.05.0401 

41,536.37 

65,811.90 

428.21 

296.45 

97.00

222.00

ר"מ

מ"ר

שטחים ציבוריים מבואת  תת פרק 06. 10
כניסה 

קומת קרקע 

ריצוף מבואת כניסה באריחי שייש מילנו גריי 
דגם : ס"מ דמוי בטון , 80 /80

F8  בסימון . MODY ספק: ZM L08008020P
בתכניות וברשימת התגמירים .

חיפוי קירות מבואת כניסה למעליות מסוג 
RONDO LIGHT GREY MT
מקט  ספק מודי  KE RATILE

ברשימות האדריכלות  W3 7311263100

 

 

10.06.0025 

10.06.0026 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2145 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 
פרק   11 עבודות  צביעה 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 העיבצ תודובע 11 קרפ

 0+1 תומוק עדמה תיב 10.11 קרפ תת

צבע  קירות  ותקרות  "סופרקריל  2000 "
או  ש"ע  על  טיח  פנים , לרבות   שכבת  צבע 

יסוד  "טמבורפיל " או  ש"ע   ושתי  שכבות 
"סופרקריל  2000 " או  ש"ע  במשרדים ,

מחסנים , וממ"מ 

11.01.0002 

89,146.00 30.74 2,900.00 ר"מ

צביעה  של  קירות  פנים  ע"ג  בלוק  או  גבס  כולל
כל  ההכנות  הדרושות  בשתי  שכבות  של 

פוליסיד 

11.01.0010 

14,820.00 19.76 750.00 ר"מ

צבע  קירות  ותקרות  בצבע  רחיץ   "מחיק   " או
ש"ע  על  טיח  פנים-  2 שכבות  או  גבס    , לרבות 

שכבת  צבע  יסוד  "עפ"י  היצרן   " או  ש"ע 
בשרותים   .

11.01.0225 

15,046.50 42.99 350.00 ר"מ

2,415.56 603.89 4.00 'חי א"גה תויחנה י"פע רהוז םיטלקמ ןומיס עבצ

הכנות  שפכטל  בקירות  בשתי  שכבות  לגמר 
חלק 

11.01.0400 

11.01.0401 
7,248.00 24.16 300.00 ר"מ

ביצוע  טפט  עפ"י  בחירת  אדריכל   , העבודה
כוללת  אספקה  ויישום  הטפט  ע"ג  הקירות-

W -10 באופן  מושלם  כולל  זוויות  ופינות  וכל 
הנדרש 

11.01.0402 

16,305.30 148.23 110.00 ר"מ

ת ת   פ ר ק   02. 11 מ ע ב ד ו ת  

קומת  קרקע 

צבע  אקרילי  דוגמת  "נירוקריל " של  "נירלט " או
שוו"א  מאושר , על  טיח  בטון  או  גבס  בגוונים 

לבחירה . הצביעה  בשתי  שכבות  עד  קבלת  גוון 
אחיד   . בסימון  W 1 בתכניות .

11.02.0010 

5,010.85 29.65 169.00 ר"מ

צבע  פלסטי  רחיץ  מסוג  "נירופלסט " או  שוו"א
על  גבי  טיח  בטון  או  גבס  בגוונים  לבחירה 

הצביעה  בשתי  שכבות  עד  לקבלת  גוון  אחיד .
בסימון  W 2 בתכניות .

11.02.0020 

8,746.75 29.65 295.00 ר"מ

קומה   1

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2146 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 העיבצ תודובע 11 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
צבע  אקרילי  דוגמת  "נירוקריל " של  "נירלט " או

שוו"א  מאושר , על  טיח  בטון  או  גבס  בגוונים 
לבחירה . הצביעה  בשתי  שכבות  עד  קבלת  גוון 

אחיד   . בסימון  W 1 בתכניות .

11.02.0030 

33,801.00 29.65 1,140.00 ר"מ

צבע  פלסטי  רחיץ  מסוג  "נירופלסט " או  שוו"א
על  גבי  טיח  בטון  או  גבס  בגוונים  לבחירה 

הצביעה  בשתי  שכבות  עד  לקבלת  גוון  אחיד .
בסימון  W 2 בתכניות .

11.02.0040 

20,102.70 29.65 678.00 ר"מ

קומה   2

צבע  אקרילי  דוגמת  "נירוקריל " של  "נירלט " או
שוו"א  מאושר , על  טיח  בטון  או  גבס  בגוונים 

לבחירה . הצביעה  בשתי  שכבות  עד  קבלת  גוון 
אחיד   . בסימון  W 1 בתכניות .

11.02.0050 

6,908.45 29.65 233.00 ר"מ

ת ת   פ ר ק   04. 11 ב י ת   ה ח ד ש נ ו ת   ק ו מ ה    2

צבע  קירות  ותקרות  "סופרקריל  2000 " או  ש"ע
על  טיח  פנים , לרבות   שכבת  צבע   יסוד 

"טמבורפיל " או  ש"ע   ושתי  שכבות  "סופרקריל 
2000 " או  ש"ע  במשרדים , מחסנים , וממ"מ 

11.04.0002 

107,590.00 30.74 3,500.00 ר"מ

צביעה  של  קירות  פנים  ע"ג  בלוק  או  גבס  כולל
כל  ההכנות  הדרושות  בשתי  שכבות  של 

פוליסיד 

11.04.0010 

4,940.00 19.76 250.00 ר"מ

צבע  קירות  ותקרות  בצבע  רחיץ   "מחיק   " או
ש"ע  על  טיח  פנים-  2 שכבות  או  גבס   , לרבות 

שכבת  צבע  יסוד  "עפ"י  היצרן   " או  ש"ע 
בשרותים   .

11.04.0225 

19,345.50 42.99 450.00 ר"מ

1,207.78 603.89 2.00 'חי א"גה תויחנה י"פע רהוז םיטלקמ ןומיס עבצ

הכנות  שפכטל  בקירות  בשתי  שכבות  לגמר
חלק 

 

11.04.0400 

11.04.0401 
7,248.00 24.16 300.00 ר"מ

W -10  יישום  טפט  ע"ג  קירות  ו  או  גבס  בסימון
העבודה  כוללת  אספקה  ויישום  הטפ]טים  כולל 
זוויות  והלבשות  וכל  הנדרש  ע"י  האדריכלקומפ '

11.04.0402 

81,674.73 148.23 551.00 ר"מ

ת ת   פ ר ק   05. 11 ב י ת   ה ח ד ש נ ו ת   ק ו מ ה    3

99,905.00 30.74 3,250.00 ר"מ

צבע  קירות  ותקרות  "סופרקריל  2000 " או  ש"ע
על  טיח  פנים , לרבות   שכבת  צבע   יסוד 

"טמבורפיל " או  ש"ע   ושתי  שכבות  "סופרקריל 
2000 " או  ש"ע  במשרדים , מחסנים , וממ"מ 

11.05.0002 
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 העיבצ תודובע 11 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

4,940.00 

12,897.00 

1,207.78 

28,992.00 

72,632.70 

19.76 

42.99 

603.89 

24.16 

148.23 

250.00

300.00

2.00

1,200.00

490.00

ר"מ

מ"ר

יח'

מ"ר

מ"ר

ללוכ סבג וא קולב ג"ע םינפ תוריק לש העיבצ
 לש תובכש יתשב תושורדה תונכהה לכ
 דיסילופ

או "מחיק  " צבע קירות ותקרות בצבע רחיץ 
שכבת לרבות  שכבות  , ש"ע על טיח פנים- 2
בשרותים  . או ש"ע  צבע יסוד "עפ"י היצרן  "

 

צבע סימון מקלטים זוהר עפ"י הנחיות הג"א

הכנות שפכטל בקירות בשתי שכבות לגמר 
חלק 

W -10 פרטי אדריכל טפט ע"ג קירות או גבס -
העבודה כוללת אספקה והתקנת טפטים כולל 

זוויות והלבשות כל הנדרש קומפ '

11.05.0010 

11.05.0225 

11.05.0400 

11.05.0401 

11.05.0402 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2148 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   12 עבודות  אלומיניום 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   12  ע ב ו ד ו ת   א ל ו מ י נ י ו ם 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 12  כ ל ל י 

חזית  צפונית 

קיר  מסך  סטרוקטורלי  מלא  (חזית  צפונית   )
מפרופילי  קליל  מנהטן   דגם  SG 8300 או 
שוו"א  משולב  בזכוכית  צבועה  בשני  גוונים 

לפחות . בסימן  א-0-01 30 בתכניות  וברשימת 
האדריכל 

12.01.0010 

1,143,271.25 2,690.05 425.00 ר"מ

חלון  קיפ  במידות  0/127 12 ס"מ   משולב  בקיר
מסך  סטרוקטורלי , מפרופילי  אלומיניום  דגם 

קליל  קיפ  00 83 סמוי  בזיגוג  מסוג  G2 . בסימן 
א-0-02 30 בתכניות  וברשימת  האדריכל 

12.01.0020 

40,496.83 3,681.53 11.00 'חי

דלת  חד  כנפית  לפתיחה  רגילה  במידות 
7/250 12 ס"מ  מפרופילי  'קליל  אופיס '

SG 4900  או  שוו"א , משולבת  קיר  מסך 
סטרוקטורלי , לרבות  זיגוג  מסוג  G2 , מחזיר 

שמן , ידית  בהלה  פיקוד  חשמלי  מנעול  מאסטר 
ואזעקה .  בסימן  א-1-01 10 בתכניות  וברשימת 

האדריכל .

12.01.0030 

15,338.78 7,669.39 2.00 'חי

דלת  חד  כנפית  לפתיחה  רגילה  במידות 
7/250 12 ס"מ  מפרופילי  'קליל  אופיס '

SG 4900  או  שוו"א , משולבת  קיר  מסך 
סטרוקטורלי , לרבות  זיגוג  מסוג  G2 , מחזיר 

שמן , ידית  בהלה  פיקוד  חשמלי  מנעול  מאסטר 
ואזעקה .  בסימן  א-1-02 10 בתכניות  וברשימת 

האדריכל .

12.01.0035 

7,669.39 7,669.39 1.00 'חי

ס"מ ............... דלת  דו  כנפית  קורסת  במידות  
מפרופילי  'קליל  אופיס ' SG 4900  או  שוו"א ,

משולבת  קיר  מסך  סטרוקטורלי , לרבות  זיגוג 
מסוג  G2 , פיקוד  חשמלי , אינטרקום  ואזעקה .

בסימן  א-1-03 10 בתכניות  וברשימת 
האדריכל .

12.01.0040 

12,209.54 12,209.54 1.00 'חי

קיר  ירוק  (חזית  צפונית )   תוצרת  חברת
G REEN WALL על  כל  מרכיביו , לרבות 

הכנות  עבור  שילוט  מואר .  כ-8 16 מ"ר  כולל 
W 30  פרופיל  קצה  סימון

12.01.0050 

221,352.77 221,352.77 1.00 'פמוק

רפפות  אלומיניום  דמוי  עץ  ברוחב   90 ס"מ
משולב  בקיר  מסך   (חזית  צפונית )

12.01.0060 
10,672.32 444.68 24.00 רטמ

 תיחרזמו תימורד ,תיברעמ תותיזח

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2149 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
חיפוי  על  גבי  חזיתות  המבנה , בלוחות  פח   2

מ"מ / אלוקובונד   4 מ"מ  משולבים  רפפות 
(מתומחרות  בנפרד) . בסימון  W 25 בתכניות 
וברשימת  התגמירים , העבודה  כוללת  את  כל 

ההלבשות   , פלשונג  וכל  הנדרש  לאיטום .

12.01.0070 

1,216,841.45 713.69 1,705.00 ר"מ

רפפות  אלומיניום  דמוי  עץ  ברוחב  40 - 50ס"מ
(חזית  מערבית   )

12.01.0100 
22,322.34 208.62 107.00 רטמ

רפפות  אלומיניום  דמוי  עץ  ברוחב   40 ס"מ
(חזית  דרומית   )

12.01.0110 
16,689.60 208.62 80.00 רטמ

רפפות  אלומיניום  דמוי  עץ  ברוחב   40 ס"מ
(חזית  מזרחית   )

12.01.0120 
22,948.20 208.62 110.00 רטמ

ת ת   פ ר ק   02. 12 ו י ט ר י נ ו ת   ו ד ל ת ו ת   ח ז י ת ו ת  
ו ק ו מ ו ת   ת ח ת ו נ ו ת   ב י ת   ה מ ד ע  

 תימורד הסינכ הנירטיו

דלת  דו  כנפית  לויטרינה , במידות  1/230 18
ס"מ  מפרופילי  'קליל  4900 ' או  שוו"א   לרבות 

זיגוג  G1 , מחזיר  שמן , ידית  בהלה , פיקוד 
חשמלי  ומנעול .  בסימן  א-14- 11 בתכניות 

ועפ"י  פרט  האדריכל .

12.02.0010 

9,141.78 9,141.78 1.00 'חי

דלת  דו  כנפית  לויטרינה , דלת  אינטגרלית  כנף ,
מזוגגת/אטומה  בזיגוג  G 1 לרבות  פיקוד 

חשמלי  ומנעול . בסימן  א-2-10 40 בתכניות 
ועפ"י  פרט  האדריכל .

12.02.0020 

32,939.40 8,234.85 4.00 'חי

דלת  דו  כנפית  לויטרינה , מפרופילי  'קליל  00 49
או  שוו"א   לרבות  זיגוג  G1 , מחזיר  שמן , ידית 

בהלה , פיקוד  חשמלי  ומנעול . בסימן 
א-2-11 40 בתכניות  ועפ"י  פרט  האדריכל .

12.02.0030 

8,234.85 8,234.85 1.00 'חי

ויטרינה  במידות  0/230 53 ס"מ  מפרופילי
'קליל  4900 ' או  שוו"א  לרבות  זיגוג  G1 . בסימן 

א-0-01 41 בתכניות  ועפ"י  פרט  האדריכל .

12.02.0040 

26,768.75 26,768.75 1.00 'חי

 הללכמל הסינכ-תגגוזמ תיפנכ וד תלד

דלת  דו  כנפית  לויטרינה , מפרופילי  'קליל  00 49
או  שוו"א   לרבות  זיגוג  G1 , מחזיר  שמן , ידית 

בהלה , פיקוד  חשמלי  ומנעול . בסימן 
א-2-11 40 בתכניות  ועפ"י  פרט  האדריכל .

12.02.0050 

8,234.85 8,234.85 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2150 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דלת  הזזה  פנימית  דו  כנפית  אינטגרלית ,

במידות  0/300 24 ס"מ , כנף  מזוגגת/אטומה 
לרבות  פיקוד  חשמלי  מנעול  מאסטר ,

אינטרקום  ואזעקה.דלת  קורסת    בסימן 
א-1-04 10 בתכניות  ועפ"י  פרט  האדריכל .

12.02.0060 

9,003.44 9,003.44 1.00 'חי

דלת  עשן  דו  כנפית  מזוגגת , במידות  1/270 22
ס"מ   מפרופילי  'קליל  00 49 או  שוו"א   לרבות 

זיגוג  G1 , מחזיר  שמן , ידית  בהלה , פיקוד 
חשמלי  ומנעול , אינטרקום  ואזעקה . בסימן 
א-0-03 10 בתכניות  ועפ"י  פרט  האדריכל .

12.02.0070 

18,215.49 18,215.49 1.00 'חי

 ת ת   פ ר ק  03. 12  ח ל ו נ ו ת   ח ז י ת ו ת   ו ב י ת 
 ה מ ד ע   ק ו מ ו ת   ת ח ת ו נ ו ת 

קומת  קרקע  קומה   1 בית  המדע 

חלון  במידות   7/100 28 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-0-07 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0010 

4,726.80 4,726.80 1.00 'חי

חלון  במידות   3/100 92 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-0-11 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0020 

15,201.53 15,201.53 1.00 'חי

חלון  במידות   8/100 26 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-1-11 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0030 

4,413.88 4,413.88 1.00 'חי

חלון  במידות   2/100 75 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-1-13 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0040 

12,385.21 12,385.21 1.00 'חי

חלון  במידות   7/100 57 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-2-01 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0050 

25,528.04 12,764.02 2.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2151 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
חלון  במידות   0/100,280/100 22 ס"מ

מפרופילי  אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 '
או  שוו"א  לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא 

זכוכיות . בסימון  א-2-07 40 בתכניות  ועפ"י 
רשימות  האדריכל .

12.03.0060 

19,006.04 9,503.02 2.00 'חי

חלון  במידות   161/ 70 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-2-16 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0070 

11,133.54 1,855.59 6.00 'חי

קומה   2 בית  המדע 

חלון  במידות   8/100 41 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-0-09 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0080 

6,884.33 6,884.33 1.00 'חי

חלון  במידות   7/100 53 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-0-10 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0090 

8,844.23 8,844.23 1.00 'חי

חלון  במידות   1/100 35 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-1-08 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0110 

5,780.86 5,780.86 1.00 'חי

חלון  במידות   0/100 38 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-1-10 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0130 

6,423.18 6,423.18 1.00 'חי

חלון  במידות   0/100 50 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-2-03 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.03.0140 

8,234.85 8,234.85 1.00 'חי

חלון  במידות   5/50 16 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 

לרבות  זיגוג  בסימון  G1 (זכוכית  חלבית ) עפ"י 
מקרא  זכוכיות . בסימון  א-2-06 40 בתכניות 

ועפ"י  רשימות  האדריכל .

12.03.0150 

2,717.50 2,717.50 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2152 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ץוח ידומיל הנירטיו

 :םגד מ"ס 032/972 תודימב הנירטיו
G LASS LINE ספק : הולנד  MA ARS בסימון 

א-0-03 41  הכל  עפ"י  תכניות  ומפרט 
האדריכל .

12.03.0152 

5,144.04 5,144.04 1.00 'חי

 :םגד מ"ס 032/572 תודימב הנירטיו
G LASS LINE ספק : הולנד  MA ARS בסימון 

א-0-04 41  הכל  עפ"י  תכניות  ומפרט 
האדריכל .

12.03.0153 

5,069.37 5,069.37 1.00 'חי

 :םגד מ"ס 032/562 תודימב הנירטיו
G LASS LINE ספק : הולנד  MA ARS בסימון 

א-0-05 41  הכל  עפ"י  תכניות  ומפרט 
האדריכל .

12.03.0154 

4,886.01 4,886.01 1.00 'חי

דלת  אינטגרלית  חד  כנפית  מזוגגת  במידות 
230/ 95 ס"מ  משולבת  בויטרינה . בסימון 

א-2-06 40 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

12.03.0155 

7,356.46 3,678.23 2.00 'חי

 ת ת   פ ר ק  04. 12  ו י ט ר י נ ו ת   ו ד ל ת ו ת   ק ו מ ה   2
 ב י ת   ה ח ד ש נ ו ת 

 תונשדחה תיב 3 המוק תונירטיו

ויטרינות  בכמות  כוללת  של  כ-0 41 מ"ר  דגם :
MA ARS  ספק : הולנד  G LASS LINE

בסימון  א-0-02 41  הכל  עפ"י  תכניות  ומפרט 
האדריכל .

12.04.0080 

328,625.41 328,625.41 1.00 'פמוק

דלת  אינטגרלית  חד  כנפית  מזוגגת  במידות 
DB 30  270/ 95 ס"מ  לרבות  בידוד  אקוסטי

פיקוד  חשמלי  ומנעול  מאסטר .  בסימון 
א-5-04 10 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

12.04.0090 

110,346.90 3,678.23 30.00 'חי

 :םגד מ"ס 032/972 תודימב הנירטיו
G LASS LINE ספק : הולנד  MA ARS בסימון 

א-0-03 41  הכל  עפ"י  תכניות  ומפרט 
האדריכל .

12.04.0140 

5,144.04 5,144.04 1.00 'חי

 :םגד מ"ס 032/572 תודימב הנירטיו
G LASS LINE ספק : הולנד  MA ARS בסימון 

א-0-04 41  הכל  עפ"י  תכניות  ומפרט 
האדריכל .

12.04.0150 

5,069.37 5,069.37 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2153 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
   

      
 

     
     
      
     
      
    
     
     

     
      
    
     
     

       
      
    
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     

      
      
     
     
      
     
      
    
     
     
     

         
      
    
     
     
     

        
      
      
      
      
      
      

              

153 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  05. 12  ו י ט ר י נ ו ת   ו ד ל ת ו ת   ק ו מ ה   3

 ב י ת   ה ח ד ש נ ו ת 

 ויטרינות  קומה    4 בית  החדשנות 

ויטרינות  בכמות  כוללת  של  כ-5 37 מ"ר  דגם :
MA ARS  ספק : הולנד  G LASS LINE

בסימון  א-0-02 41  הכל  עפ"י  תכניות  ומפרט 
האדריכל .

12.05.0110 

300,572.03 300,572.03 1.00 'פמוק

דלת  אינטגרלית  חד  כנפית  מזוגגת  במידות 
DB 30  270/ 95 ס"מ  לרבות  בידדו  אקוסטי

פיקוד  חשמלי  ומנעול  מאסטר. . בסימון 
א-5-04 10 בתכניות  ועפ"י  מפרט  האדריכל .

12.05.0120 

66,208.14 3,678.23 18.00 'חי

דלת  אינטגרלית  חד  כנפית  מזוגגת  במידות 
0/300 16 ס"מ  לרבות  פיקוד  חשמלי  ומנעול 
מאסטר . בסימון  א-2-10 40 בתכניות  ועפ"י 

מפרט  האדריכל .

12.05.0130 

7,576.06 7,576.06 1.00 'חי

דלת  אלומיניום  נגררת  קורסת  מנגנון  דגם 
DU ALCORE מתוצרת  SE SAMO הכולל 
פיקוד   , בורר  מצבים   , אלקטרוני  ראה  פרטי 

האדריכלות  - זוג  כנפיים  נגררות  במידות 
2400*00 24 מ"מ  הכולל  מטלים  מנגנון 

ומסילות  קומפ' , גוון  RA L לבחירת  אדריכל 
מנעול  אלקטרוני  מכני  לפתיחה  בשעת  חירום .

12.05.0140 

68,074.76 34,037.38 2.00 'פמוק

ת ת   פ ר ק   06. 12 ח ל ו נ ו ת   ק ו מ ה    2 ב י ת  
ה ח ד ש נ ו ת  

 קומה   3 בית  החדשנות 

חלון  במידות   8/100 55 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-0-01 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0160 

9,190.09 9,190.09 1.00 'חי

חלון  במידות   7/100 79 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-0-02 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0170 

13,126.35 13,126.35 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2154 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
חלון  במידות   0/100 60 ס"מ   מפרופילי

אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G1 (זכוכית  חלבית ) עפ"י 

מקרא  זכוכיות . בסימון  א-0-08 40 בתכניות 
ועפ"י  רשימות  האדריכל .

12.06.0180 

9,881.82 9,881.82 1.00 'חי

חלון  במידות   0/100 24 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא  זכוכיות .

בסימון  א-1-04 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0190 

3,952.73 3,952.73 1.00 'חי

חלון  במידות   5/100 33 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא  זכוכיות .

בסימון  א-1-05 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0200 

1,696.38 1,696.38 1.00 'חי

חלון  במידות   4/100 18 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא  זכוכיות .

בסימון  א-1-06 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0210 

3,030.42 3,030.42 1.00 'חי

חלון  במידות   5/100 57 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא  זכוכיות .

בסימון  א-1-12 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0220 

9,470.08 9,470.08 1.00 'חי

חלון  במידות   0/50 30 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 

לרבות  זיגוג  בסימון  G1 (זכוכית  חלבית   ) עפ"י 
מקרא  זכוכיות . בסימון  א-2-10 40 בתכניות 

ועפ"י  רשימות  האדריכל .

12.06.0230 

2,470.46 2,470.46 1.00 'חי

חלון  במידות   1/100 16 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא  זכוכיות .

בסימון  א-2-11 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0240 

2,651.62 2,651.62 1.00 'חי

חלון  במידות   9/100 44 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא  זכוכיות .

בסימון  א-2-12 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0250 

7,394.90 7,394.90 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2155 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
חלון  במידות   6/100 29 ס"מ   מפרופילי

אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא  זכוכיות .

בסימון  א-2-13 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0260 

4,875.03 4,875.03 1.00 'חי

חלון  במידות   4/100 84 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא  זכוכיות .

בסימון  א-2-14 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0270 

13,900.43 13,900.43 1.00 'חי

חלון  במידות   0/100 70 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא  זכוכיות .

בסימון  א-2-15 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.06.0280 

11,528.79 11,528.79 1.00 'חי

 ת ת   פ ר ק  07. 12  ח ל ו נ ו ת   ק ו מ ה   3  ב י ת 
 ה ח ד ש נ ו ת 

 תונשדחה תיב 4 המוק

חלון  במידות   1/100 43 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-0-03 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.07.0310 

7,098.44 7,098.44 1.00 'חי

חלון  במידות   0/100 64 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-0-04 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.07.0320 

10,540.61 10,540.61 1.00 'חי

חלון  במידות   8/100 67 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-0-05 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.07.0330 

11,166.46 11,166.46 1.00 'חי

חלון  במידות   2/100 19 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-0-06 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.07.0340 

3,162.18 3,162.18 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2156 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
חלון  במידות   8/100 51 ס"מ   מפרופילי

אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-1-02 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.07.0360 

8,531.30 8,531.30 1.00 'חי

חלון  במידות   0/100 28 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1 עפ"י  מקרא   זכוכיות .

בסימון  א-1-03 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 
האדריכל .

12.07.0370 

4,611.52 4,611.52 1.00 'חי

חלון  במידות   0/50 16 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 

לרבות  זיגוג  בסימון  G1 (זכוכית  חלבית ) עפ"י 
מקרא  זכוכיות . בסימון  א-2-02 40 בתכניות 

ועפ"י  רשימות  האדריכל .

12.07.0380 

1,688.69 1,688.69 1.00 'חי

חלון  במידות  0/153 77 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1  עפ"י  מקרא  זכוכיות ,

לרבות  רפפה  נגללת  חיצונית , חשמלית .
בסימון  א-2-04 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

12.07.0390 

19,983.24 19,983.24 1.00 'חי

חלון  במידות  3/153 29 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1  עפ"י  מקרא  זכוכיות ,

לרבות  רפפה  נגללת  חיצונית , חשמלית .
בסימון  א-2-05 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

12.07.0400 

7,383.92 7,383.92 1.00 'חי

חלון  במידות  6/153 31 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1  עפ"י  מקרא  זכוכיות ,

לרבות  רפפה  נגללת  חיצונית , חשמלית .
בסימון  א-2-08 40 בתכניות  ועפ"י  רשימות 

האדריכל .

12.07.0410 

7,963.65 7,963.65 1.00 'חי

חלון  במידות  0/153 55 ס"מ   מפרופילי
אלומיניום   דגם  'קליל  4900/5500 ' או  שוו"א 
לרבות  זיגוג  בסימון  G 1  עפ"י  מקרא  זכוכיות ,

לרבות  רפפה  נגללת  חיצונית  חשמלית  לרבות 
מנעול  כבל  המונע  פתיחה  מעל   1 ס"מ  ע"י 

משתמש  שאינו  רשוי  10 .  בסימון  א-2-09 40
בתכניות  ועפ"י  רשימות  האדריכל .

12.07.0420 

13,708.28 13,708.28 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2157 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   14 עבודות  אבן 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   14  ע ב ו ד ו ת   א ב ן 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 14  מ ד ר ג ו ת   ש ט ח י ם 

 מ ש ו ת פ י ם 

חיפוי  מדרגות  גרניט , רום   + שלח , עפ"י  פרט
האדריכל , לרבות  אף  מים , קיטום  פני  המדרגה 

ב- 45 ופס  מונע  החלקה  עפ"י  תקן  נגישות .
חדר  מדרגות  מס '  1

14.01.0010 

32,713.90 323.90 101.00 'חי

ריצוף  פודסטים  בלוחות  גרניט  בעובי   3 ס"מ
כדוגמת  המדרגות .  בסימון  F2 2 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

14.01.0020 

20,290.48 362.33 56.00 ר"מ

חיפוי  מדרגות  גרניט , רום   + שלח , עפ"י  פרט
האדריכל , לרבות  אף  מים , קיטום  פני  המדרגה 

ב- 45 ופס  מונע  החלקה  עפ"י  תקן  נגישות .
חדר  מדרגות  מס '  2

14.01.0030 

23,320.80 323.90 72.00 'חי

ריצוף  פודסטים  בלוחות  גרניט  בעובי   3 ס"מ
כדוגמת  המדרגות . בסימון  F2 2 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

14.01.0040 

15,942.52 362.33 44.00 ר"מ

משטח  'כפתורים ' במידות  0/60 11 ס"מ  לחדרי
מדרגות  מס'  1 וחדר  מדרגות  מס '   2 עפ"י  תקן 

בטיחות . הדגם  לבחירת  האדריכל .

14.01.0050 

4,611.48 384.29 12.00 'חי

הספקה  והתקנת  פס  מניעת  החלקה  ניגודי 
M3   במדרגות  פנים  דגם  יהלום

14.01.0051 
19,152.80 53.80 356.00 רטמ

אספקה  והתקנה  של  משטחי  אזהרה  באזורים 
השונים  P. V.C תקני  ברוחב   60 ובאורך   0 12

14.01.0052 
14,822.70 494.09 30.00 'חי

קופינג  אבן  ע"ג  הגג  בעובי   5 ס"מ  כולל  אף  מים
אספקה  והתקנה  מושלמת  - אבן  גרניט  או 

בזלת   לבחירת  אדריכל 

14.01.0053 

6,862.50 274.50 25.00 ר"מ

חיפוי  המבנה  חוץ  ע"י  אריח  בטון  אדריכלי  של
אקרשטיין  מק"ט  8344 68 סימון 

W20ברשימות  ובתכניות  האדריכלות 

14.01.0054 

101,453.00 461.15 220.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2158 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   15 מערך  מיזוג  אוויר 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   15  מ ע ר ך   מ י ז ו ג   א ו ו י ר 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 15  ר ש י מ ת   ה ע ר ו ת .

 1)המפרט  מהווה  חלק  בלתי  נפרד  מכתב 
הכמויות. 2 ) כל  הסעיפים  הינם  בכפוף  למפרט 

הטכני  אלא  אם  נאמר  במפורש  אחרת. 3 )
המזמין  רשאי  להגדיל , להקטין  ולצמצם  כמויות 

מתוך  כתב  הכמויות  בכל  כמות  מבלי  לשנות 
את  מחירי  היחידה.

****

***** 

הערה:- כל  הציוד  החיצוני  אשר  יותקן  ******
יהא  יהיה  בעל  דרגת  אטימות  IP65 , ליד  כל 

יחידת  מעבה  יותקן  מפסק  בטחון  
 

******* 

הערה:- כל  הציוד  כל  המחירים  כוללים  ****
אספקה  הובלה  והתקנה  כולל  כול  הציוד 

 ****הנידרש  מנופים  במות  הדראוליות  .

הערה : כל  הציוד  והחלפים  אשר  יותקנו  *****
יהיו  בעלי  איכות  הגבוה  ביותר  והאחריות  בגין 

התקנתם  ותקינותם  המלאה  תהא  כוללת 
 ****ולמשך  שנה  קלנדרנית. 

הערה : הקבלן  הזוכה  מתחייב  מראש  ******
על  עמידה  בכל  דרישות  המפרט  ובלו"ז  ביצוע 

 *****עפ"י  המפרט+הנחיות  מנהל  הפרוייקט.

המחירים  כוללים  ביצוע  חיצובים  *******
ומעברים  בקירות  ריצפות  ותיקרות  מכל  סוג 

שהוא  כולל  איטום  וביטון  וצביעה  והחזרת 
השטח  לקדמותו  הכל  ע"פ  הנחיות  המפקח-

כולל  פירוק  תקרות  כנידרש  והחזרתם  למצבם 
 ******הקודם. 

המחירים  כוללים  אספקת  התקנת  יחדות  וציוד ,
כולל  חיבורים  לצנרת  גז , חשמל , בקרה ,

הפעלה  והרצה  הכל  כנדרש  לפעולה  אוטומטית 
של  היחידה  וכמתואר  במפרט  הטכני  ובתוכניות 

כולל  כל  המחברים  מתאמים  גז  וכל  החומרים 
הדרושים  להתקנה  והפעלה  מלאה .

ת ת   פ ר ק   02. 15 צ י ו ד   מ י ז ו ג   א ו ו י ר   ק ו מ ו ת  
ת ח ת ו נ ו ת   ו מ ע ב ד ו ת   ב י ת   ה מ ד ע  

197,636.40 197,636.40 1.00 'חי  PHSMVDh/utB002375 15.02.0001 ץוח 'חי

4,391.92 4,391.92 1.00 'חי  ELBUOD 15.02.0002 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2159 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל

אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,
תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.02.0003 

21,959.60 21,959.60 1.00 'פמוק

274,495.00 274,495.00 1.00 'חי  PHSMVDh/utB004198 15.02.0004 ץוח 'חי

8,783.84 8,783.84 1.00 'חי  ELBUOD 15.02.0005 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל
אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,

תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.02.0006 

65,878.80 65,878.80 1.00 'פמוק

153,717.20 153,717.20 1.00 'חי  PHSMVDh/utB004024 15.02.0007 ץוח 'חי

8,783.84 8,783.84 1.00 'חי  ELBUOD 15.02.0008 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל
אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,

תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.02.0009 

87,838.40 43,919.20 2.00 'פמוק

395,272.80 197,636.40 2.00 'חי  PHSMVDh/utB008455 15.02.0010 ץוח 'חי

17,567.68 8,783.84 2.00 'חי  ELBUOD 15.02.0011 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל
אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,

תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.02.0012 

87,838.40 43,919.20 2.00 'פמוק

263,515.20 263,515.20 1.00 'חי  PHSMVDh/utB004387 15.02.0013 ץוח 'חי

13,175.76 13,175.76 1.00 'חי  ELBUOD 15.02.0014 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל
אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,

תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.02.0015 

65,878.80 65,878.80 1.00 'פמוק

241,555.60 241,555.60 1.00 'חי  PHSMVDh/utB005116 15.02.0016 ץוח 'חי

13,175.76 13,175.76 1.00 'חי  ELBUOD 15.02.0017 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2160 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל

אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,
תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.02.0018 

65,878.80 65,878.80 1.00 'פמוק

16,469.70 3,293.94 5.00 'חי  h/utB00703 15.02.0019 הלוגע הטסק SMVD םינפ 'חי

2,525.35 2,525.35 1.00 'חי  h/utB00242 15.02.0020 הלוגע הטסק SMVD םינפ 'חי

4,611.52 2,305.76 2.00 'חי  h/utB00451 15.02.0021 הלוגע הטסק SMVD םינפ 'חי

5,050.70 2,525.35 2.00 'חי  h/utB00191 15.02.0022 הלוגע הטסק SMVD םינפ 'חי

59,290.92 2,195.96 27.00 'חי  h/utB00191 15.02.0027 הטסק SMVD םינפ 'חי

45,456.30 2,525.35 18.00 'חי  h/utB00451 15.02.0028 הטסק SMVD םינפ 'חי

69,172.80 2,305.76 30.00 'חי  h/utB00321 15.02.0029 הטסק SMVD םינפ 'חי

6,148.68 1,537.17 4.00 'חי  h/utB0069 15.02.0030 הטסק SMVD םינפ 'חי

6,587.90 1,317.58 5.00 'חי  h/utB0057 15.02.0031 הטסק SMVD םינפ 'חי

59,949.75 2,854.75 21.00 'חי  h/utB00502 15.02.0032 הטסק SMVD םינפ 'חי

4,611.52 2,305.76 2.00 'חי  001,91UTB. 15.02.0040 תיליע םינפ תדיחי

2,525.35 2,525.35 1.00 'חי  002,32UTB. 15.02.0041 תיליע םינפ תדיחי

21,959.60 4,391.92 5.00 'חי  00283UTB. 15.02.0042תרתסינ םינפ תדיחי

9,881.82 4,940.91 2.00 'חי  00734UTB. 15.02.0043 תרתסינ םינפ תדיחי

32,939.40 5,489.90 6.00 'חי  00416UTB. 15.02.0044 תרתסינ םינפ תדיחי

24,155.56 6,038.89 4.00 'חי  00467UTB. 15.02.0045 תרתסינ םינפ תדיחי

52,703.04 6,587.88 8.00 'חי  00874UTB. 15.02.0046 חצ ריווא תדיחי

8,234.85 8,234.85 1.00 'חי  00467UTB. 15.02.0047 חצ ריווא תדיחי

47,762.15 9,552.43 5.00 'חי  00559UTB. 15.02.0048 חצ ריווא תדיחי

44,797.04 329.39 136.00 'חי  CISAB+ 15.02.0049 טווחמ יריק טלש

19,764.00 131.76 150.00 'חי שבי עגמ / ינוציח קשממ לודומ 15.02.0052 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2161 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 שליטה  ובקרה  לניהול  מערכתי  רב  תכונתי 

חוטי , מאושר  כולל  ספק  כוח  כולל  חיווט  חשמלי 
נדרש  תכנות  הרצה  וכל  האביזרים  הנדרשים 
לכך  המאפשרת  שליטה  על  כל  מאייד  ומעבה 

שליטה  מלאה  כבוי  הפעלה  וטמפרטורה .

15.02.0719 

5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

מפוח  אוורור  צירי  שירותים  00 60 מק"ש  כולל
וסט  תדר  ותא  אקוסטי  להשתקה .

15.02.0728 
1,537.17 1,537.17 1.00 'חי

מפוח  אוורור  צירי  שירותים  00 35 מק"ש  כולל
וסט  תדר  ותא  אקוסטי  להשתקה .

15.02.0729 
3,513.54 1,756.77 2.00 'חי

תעלה  שרשורית  קוטר  " 12 כולל  בידוד  אקוסטי
 עובי    "1

15.02.0774 
3,952.80 32.94 120.00 רטמ

5,709.60 43.92 130.00 רטמ  15.02.0779 .41" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

3,294.00 54.90 60.00 רטמ  15.02.0784 8" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

5,270.40 65.88 80.00 רטמ  15.02.0789 6" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

3,843.00 54.90 70.00 רטמ  15.02.0790 4" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

מפוח  למנדפים  דגם  AD S312  כולל  וסט  תדר
ותא  אקוסטי  להשתקה  כולל  מערכת  בקרה 

ושליטה  על  המנדפים  כולל  התראות  מירויות 
ספיקות  ותעלות  וויסות  ליתר  המנדפים 

במעבדה .

15.02.0791 

90,034.40 4,501.72 20.00 'חי

מפזר  אוויר  תקרתי   4 כיווני  או  תלת  כיווני
במידות  "15/" 15 מותאם  לאריח  תקרתי  60/ 60

ס"מ  כולל  ווסת  כמות  צבוע  בגוון  עליו  יורה 
האדריכל .

15.02.0794 

11,528.70 384.29 30.00 'חי

7,823.00 312.92 25.00 'חי  15.02.0799 .21"/21" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

7,411.50 274.50 27.00 'חי  15.02.0804 .9"/9" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

5,676.66 258.03 22.00 'חי  .6"/6" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

תריס  אויר  חוזר  מאלומניום  תקרתי  כולל  מסנן 
אינטגרלי  לשטיפה , נפתח  על   2 צירים , צבוע 

בגוון  עליו  יורה  האדריכל  במידות  30/ 60 ס"מ .

15.02.0809 

15.02.0814 

8,783.80 439.19 20.00 'חי

ללוכ מ"ס 51/51 הדימב ריווא תקיני סירת 15.02.0819 
3,294.00 164.70 20.00 'חי  .עובצ תומכ תסוו

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2162 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 מערכת  גלוי  אש  וכבוי  אש  עבור  ציוד  מיזו"א

ואיורור  כולל  תאום  וחיבור  למערכות  הקיימות 
מבנה  כולל  מערכת  בקרת  מבנה  כולל  גלאים 

בתעלות .

15.02.0820 

3,293.94 3,293.94 1.00 'פמוק

תריס  יניקת  אוויר  במידות  20/ 20 ס"מ  כולל
ווסת  כמות .

15.02.0824 
1,647.00 164.70 10.00 'חי

3,293.95 658.79 5.00 'חי  15.02.0854 ןשע רורחש רפמד

מפזר  אוויר  תקרתי  סטריפ  ליין  עד    20 ס"מ
כולל  ווסת  כמות  צבוע  בגוון  עליו  יורה 

האדריכל .

15.02.0855 

14,603.40 76.86 190.00 רטמ

מפזר  אוויר  גט  מתכונן  בקוטר  עד   30 ס"מ  כולל
ווסת  כמות  צבוע  בגוון  עליו  יורה  האדריכל .

15.02.0856 
13,175.80 658.79 20.00 'חי

מפזר  אוויר  תקרתי  עגול  בקוטר  עד   40 ס"מ
כולל  ווסת  כמות  צבוע  בגוון  עליו  יורה 

האדריכל .

15.02.0857 

11,858.13 439.19 27.00 'חי

תעלות  מ"א  עגולות  ספיריקל   מפח  מגולבן
25 .1 כולל  בידוד  פנימי  בקוטר  עד   60 ס"מ 

כמתואר  במפרט  ובתוכניות .

15.02.0908 

36,232.90 329.39 110.00 רטמ

 תעלות  מ"א  מפח  מגולבן  25 .1 כולל  בידוד
פנימי  וחיצוני  מ"מ  כמתואר  במפרט  ובתוכניות .

15.02.0909 
205,326.00 241.56 850.00 ר"מ

תעלות  פח  מחורץ  עבור  צנרת  מיזו"א  כולל
תומכי  קשתות  ומכסים  אורגינלים  כדוגמת 
מולק  לפידות  צבוע  ע"פ  דרישת  האדריכל 

במידות  10/ 40 ס"מ . ובתוכניות .

15.02.0910 

14,823.00 98.82 150.00 רטמ

ברך  אש  מפח  25 .1 ממ"ר  עבור  איורור
שרותים  ואיורור  מטבחון .

15.02.0911 
5,764.35 384.29 15.00 'חי

תעלות  פח  שחור  מרותך   2 מ"מ  כמתואר
במפרט  ובתוכניות .

15.02.0912 
7,905.60 131.76 60.00 ר"מ

תריס  פיזור  אוויר  כדוגמת  ELמפזרי  יעד  בעל
הסט  להבים  אנכי  ואופקי  מאלומניום  צבוע  ע"פ 

דרישת  האדריכל  במידות  100/12תריס .

15.02.0995 

3,293.90 329.39 10.00 'חי

 תריס  פיזור  אוויר  כדוגמת  ELמפזרי  יעד  בעל
הסט  להבים  אנכי  ואופקי  מאלומניום  צבוע  ע"פ 

דרישת  האדריכל  במידות  60/15תריס .

15.02.0996 

2,745.00 274.50 10.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2163 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מערכת  מונה  אנרגיה  לכלל  יחידות  המיזו"א

המאפשרת  קריאה  ע"פ  יחידות  הפנים  והחוץ 
כולל  תוכנת  הפקת  חשבונות  כולל  רשיון  ללא 
חיוב  חודשי  של  הספק  כולל  הפקת  טבלאות 
וחשבונות  ללא  הגבלה  והדרכה  של  המזמין 

15.02.0997 

14,273.74 14,273.74 1.00 'פמוק

ביצוע  אינסטלציה  חשמלית  מלאה  כולל  כבלים 
תעלות  פח  מפסקי  בטחון  הארקות  וכל  הדרוש 
ע"י  חוק  החשמל  לכל  מערך  המיזו"א  ואיוורור 

15.02.0998 

10,979.80 10,979.80 1.00 'פמוק

העברת  ביקורת  מהנדס  בודק  לכל  המיתקן 
החשמלי .

15.02.0999 
1,097.98 1,097.98 1.00 'פמוק

ת ת   פ ר ק   03. 15 מ ע ר כ ו ת   ס י נ ו ן   ק ו מ ו ת  
ת ח ת ו נ ו ת   ו מ ע ב ד ו ת   ב י ת   ה מ ד ע  

מערכת  איורור  וסינון  סמויה  דגם 
HI DDEN-50 משתלבת  בתיקרה  הפעלה 

ידנית  סמויה  ועל  לקיר  פנוי  מסנן  ו7מפוח 
אחודים  בלי  חיבורי  צנרת  וצנר54ת  חשופה 

מספקת  0 30 מק"ש  במצב  סינון  ו0 60 מק"ש 
במצב  איורור  פטור  ממחיצת  הגנה 

15.03.0001 

26,351.52 13,175.76 2.00 'חי

כנ"ל  HI DDEN-100 מספקת  0 60 מק"ש
במצב  סינון  ו00 12 מק"ש  במצב  אירור 

15.03.0002 
76,858.60 15,371.72 5.00 'חי

צינור  אוויר  לממד  תיקני   8 צול  לשחרור  אויר
עם  שסתום  הדף  ושחרור  לחץ 

15.03.0003 
4,391.90 439.19 10.00 'חי

צינור  איורור   4 צול  תיקני  לממד  כולל  מגוף
פרפר   8 צול 

15.03.0004 
2,635.12 329.39 8.00 'חי

צינור   8 צול  תיקני  לממד  כניסת  אוויר  לממד
כולל  סגירה  ואטימה  בחרום 

15.03.0005 
3,513.52 439.19 8.00 'חי

מעבר  צנרת  "4תיקני  לממד  מזגן  מפוצל  כולל
איטום 

15.03.0006 
1,976.34 329.39 6.00 'חי

70 00CFM  מפוח  שחרור  עשן  0 25 מעלות
כולל  ווסת  וממיר  תדר 

15.03.0016 
10,540.62 3,513.54 3.00 'חי

16,470.00 65.88 250.00 רטמ םיפדנמ רובע מ"ס 04/04 יס יו יפ תלעת 15.03.0026 

2,745.00 54.90 50.00 רטמ  15.03.0036 03/03 תודימב ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2164 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  04. 15  צ י ו ד   מ י ז ו ג   א ו ו י ר   ק ו מ ו ת 

 ע ל י ו נ ו ת-  ח ד ש נ ו ת 

197,636.40 197,636.40 1.00 'חי  PHSMVDh/utB002375 15.04.0001 ץוח 'חי

4,391.92 4,391.92 1.00 'חי  ELBUOD 15.04.0002 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל
אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,

תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.04.0003 

21,959.60 21,959.60 1.00 'פמוק

263,515.20 263,515.20 1.00 'חי  PHSMVDh/utB004387 15.04.0013 ץוח 'חי

13,175.76 13,175.76 1.00 'חי  ELBUOD 15.04.0014 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל
אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,

תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.04.0015 

65,878.80 65,878.80 1.00 'פמוק

483,111.20 241,555.60 2.00 'חי  PHSMVDh/utB001627 15.04.0016 ץוח 'חי

26,351.52 13,175.76 2.00 'חי  ELBUOD 15.04.0017 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל
אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,

תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.04.0018 

131,757.60 65,878.80 2.00 'פמוק

208,616.20 208,616.20 1.00 'חי  PHSMVDh/utB005116 15.04.0019 ץוח 'חי

39,527.28 13,175.76 3.00 'חי  ELBUOD 15.04.0020 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל
אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,

תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.04.0021 

65,878.80 65,878.80 1.00 'פמוק

98,818.20 98,818.20 1.00 'חי  PHSMVDh/utB007503 15.04.0022 ץוח 'חי

13,175.76 13,175.76 1.00 'חי  ELBUOD 15.04.0023 הבעמ- יביזורוק יטנא יופיצ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2165 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 מכלול  צנרת  גז  מושלמת  על  כל  אביזריה , כולל

אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,
תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.04.0248 

65,878.80 65,878.80 1.00 'פמוק

20,751.84 2,305.76 9.00 'חי  h/utB00451 15.04.0250 הלוגע הטסק SMVD םינפ 'חי

52,703.04 2,195.96 24.00 'חי  h/utB00191 15.04.0251 הטסק SMVD םינפ 'חי

60,608.40 2,525.35 24.00 'חי  h/utB00451 15.04.0252 הטסק SMVD םינפ 'חי

46,115.20 2,305.76 20.00 'חי  h/utB00321 15.04.0253 הטסק SMVD םינפ 'חי

14,273.75 2,854.75 5.00 'חי  h/utB00502 15.04.0254 הטסק SMVD םינפ 'חי

57,094.96 4,391.92 13.00 'חי  00283UTB. 15.04.0255תרתסינ םינפ תדיחי

14,822.73 4,940.91 3.00 'חי  00734UTB. 15.04.0256 תרתסינ םינפ תדיחי

27,449.50 5,489.90 5.00 'חי  00416UTB. 15.04.0257 תרתסינ םינפ תדיחי

6,038.89 6,038.89 1.00 'חי  00467UTB. 15.04.0258 תרתסינ םינפ תדיחי

30,194.45 6,038.89 5.00 'חי  00559UTB. 15.04.0259 תרתסינ םינפ תדיחי

39,527.28 6,587.88 6.00 'חי  00874UTB. 15.04.0260 חצ ריווא תדיחי

24,704.55 8,234.85 3.00 'חי  00467UTB. 15.04.0261 חצ ריווא תדיחי

28,657.29 9,552.43 3.00 'חי  00559UTB. 15.04.0262 חצ ריווא תדיחי

42,820.70 329.39 130.00 'חי  CISAB+ 15.04.0263 טווחמ יריק טלש

19,764.00 131.76 150.00 'חי שבי עגמ / ינוציח קשממ לודומ

 שליטה  ובקרה  לניהול  מערכתי  רב  תכונתי 
חוטי , מאושר  כולל  ספק  כוח  כולל  חיווט  חשמלי

נדרש  תכנות  הרצה  וכל  האביזרים  הנדרשים 
לכך  המאפשרת  שליטה  על  כל  מאייד  ומעבה 

שליטה  מלאה  כבוי  הפעלה  וטמפרטורה .

 

15.04.0264 

15.04.0265 

5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

מפוח  אוורור  צירי  שירותים  00 60 מק"ש  כולל
וסט  תדר  ותא  אקוסטי  להשתקה .

15.04.0728 
3,074.34 1,537.17 2.00 'חי

מפוח  אוורור  צירי  שירותים  00 35 מק"ש  כולל
וסט  תדר  ותא  אקוסטי  להשתקה .

15.04.0729 
3,513.54 1,756.77 2.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2166 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפוח  למנדפים  דגם  AD S312  כולל  וסט  תדר

ותא  אקוסטי  להשתקה  כולל  מערכת  בקרה 
ושליטה  על  המנדפים  כולל  התראות  מירויות 

ספיקות  ותעלות  וויסות  ליתר  המנדפים 
במעבדה .

15.04.0730 

9,003.44 4,501.72 2.00 'חי

תעלה  שרשורית  קוטר  " 12 כולל  בידוד  אקוסטי
 עובי    "1

15.04.0774 
3,952.80 32.94 120.00 רטמ

5,709.60 43.92 130.00 רטמ  15.04.0779 .41" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

3,294.00 54.90 60.00 רטמ  15.04.0784 8" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

5,270.40 65.88 80.00 רטמ  15.04.0789 6" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

3,843.00 54.90 70.00 רטמ  15.04.0790 4" רטוק תירושרש הלעת ךא ל"נכ

מפזר  אוויר  תקרתי   4 כיווני  או  תלת  כיווני
במידות  "15/" 15 מותאם  לאריח  תקרתי  60/ 60

ס"מ  כולל  ווסת  כמות  צבוע  בגוון  עליו  יורה 
האדריכל .

15.04.0794 

11,528.70 384.29 30.00 'חי

7,823.00 312.92 25.00 'חי  15.04.0799 .21"/21" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

7,411.50 274.50 27.00 'חי  15.04.0804 .9"/9" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

5,676.66 258.03 22.00 'חי  .6"/6" ראווצ תודימב ךא ל"נכ

תריס  אויר  חוזר  מאלומניום  תקרתי  כולל  מסנן 
אינטגרלי  לשטיפה , נפתח  על   2 צירים , צבוע 

בגוון  עליו  יורה  האדריכל  במידות  30/ 60 ס"מ .

15.04.0809 

15.04.0814 

8,783.80 439.19 20.00 'חי

תריס  יניקת  אוויר  במידה  15/ 15 ס"מ  כולל
ווסת  כמות  צבוע .

15.04.0819 
3,294.00 164.70 20.00 'חי

 מערכת  גלוי  אש  וכבוי  אש  עבור  ציוד  מיזו"א
ואיורור  כולל  תאום  וחיבור  למערכות  הקיימות 

מבנה  כולל  מערכת  בקרת  מבנה .

15.04.0820 

3,293.94 3,293.94 1.00 'פמוק

תריס  יניקת  אוויר  במידות  20/ 20 ס"מ  כולל
ווסת  כמות .

15.04.0824 
1,647.00 164.70 10.00 'חי

3,293.95 658.79 5.00 'חי  15.04.0854 ןשע רורחש רפמד תנקתהו תקפסא

מפזר  אוויר  תקרתי  סטריפ  ליין   18 ס"מ  כולל
ווסת  כמות  צבוע  בגוון  עליו  יורה  האדריכל .

15.04.0855 
14,603.40 76.86 190.00 רטמ

מפזר  אוויר  גט  מתכונן  בקוטר  עד   30 ס"מ  כולל
ווסת  כמות  צבוע  בגוון  עליו  יורה  האדריכל .

15.04.0856 
13,175.80 658.79 20.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2167 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפזר  אוויר  תקרתי  עגול  בקוטר  עד   40 ס"מ

כולל  ווסת  כמות  צבוע  בגוון  עליו  יורה 
האדריכל .

15.04.0857 

11,858.13 439.19 27.00 'חי

תעלות  מ"א  עגולות  ספיריקל   מפח  מגולבן
25 .1 כולל  בידוד  פנימי  בקוטר  עד   60 ס"מ 

כמתואר  במפרט  ובתוכניות .

15.04.0908 

49,408.50 329.39 150.00 רטמ

תעלות  מ"א  מפח  מגולבן  25 .1 כולל  בידוד
פנימי  וחיצוני  מ"מ  כמתואר  במפרט  ובתוכניות .

15.04.0909 
210,157.20 241.56 870.00 ר"מ

תעלות  פח  מחורץ  עבור  צנרת  מיזו"א  כולל
תומכי  קשתות  ומכסים  אורגינלים  כדוגמת 
מולק  לפידות  צבוע  ע"פ  דרישת  האדריכל 

במידות  10/ 40 ס"מ . ובתוכניות .

15.04.0910 

14,823.00 98.82 150.00 רטמ

ברך  אש  מפח  25 .1 ממ"ר  עבור  איורור
שרותים  ואיורור  מטבחון .

15.04.0911 
5,764.35 384.29 15.00 'חי

תעלות  פח  שחור  מרותך   2 מ"מ  כמתואר
במפרט  ובתוכניות .

15.04.0912 
7,905.60 131.76 60.00 ר"מ

אספקת  והתקנת  תריס  פיזור  אוויר  כדוגמת 
ELמפזרי  יעד   בעל  הסט  להבים  אנכי  ואופקי 

מאלומניום  צבוע  ע"פ  דרישת  האדריכל  במידות 
100/12תריס .

15.04.0995 

3,293.90 329.39 10.00  'חי

אספקת  והתקנת  תריס  פיזור  אוויר  כדוגמת 
ELמפזרי  יעד   בעל  הסט  להבים  אנכי  ואופקי 

מאלומניום  צבוע  ע"פ  דרישת  האדריכל  במידות 
60/15תריס .

15.04.0996 

2,745.00 274.50 10.00  'חי

מערכת  מונה  אנרגיה  לכלל  יחידות  המיזו"א
המאפשרת  קריאה  ע"פ  יחידות  הפנים  והחוץ 
כולל  תוכנת  הפקת  חשבונות  כולל  רשיון  ללא 
חיוב  חודשי  של  הספק  כולל  הפקת  טבלאות 
וחשבונות  ללא  הגבלה  והדרכה  של  המזמין 

15.04.0997 

14,273.74 14,273.74 1.00 'פמוק

ביצוע  אינסטלציה  חשמלית  מלאה  כולל  כבלים 
תעלות  פח  מפסקי  בטחון  הארקות  וכל  הדרוש 
ע"י  חוק  החשמל  לכל  מערך  המיזו"א  ואיוורור 

15.04.0998 

10,979.80 10,979.80 1.00 'פמוק

העברת  ביקורת  מהנדס  בודק  לכל  המיתקן 
החשמלי .

15.04.0999 
1,097.98 1,097.98 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2168 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  05. 15  מ ע ר כ ו ת   ס י נ ו ן   ק ו מ ו ת 

 ע ל י ו נ ו ת  -  ח ד ש נ ו ת 

מערכת  איורור  וסינון  סמויה  דגם 
HI DDEN-50 משתלבת  בתיקרה  הפעלה 

ידנית  סמויה  ועל  לקיר  פנוי  מסנן  ו7מפוח 
אחודים  בלי  חיבורי  צנרת  וצנר54ת  חשופה 

מספקת  0 30 מק"ש  במצב  סינון  ו0 60 מק"ש 
במצב  איורור  פטור  ממחיצת  הגנה 

15.05.0001 

26,351.52 13,175.76 2.00 'חי

כנ"ל  HI DDEN-100 מספקת  0 60 מק"ש
במצב  סינון  ו00 12 מק"ש  במצב  אירור 

15.05.0002 
76,858.60 15,371.72 5.00 'חי

מעבר  צנרת   "4 תיקני  לממד  מזגן  מפוצל  כולל
איטום 

15.05.0006 
1,976.34 329.39 6.00 'חי

70 00CFM  מפוח  שחרור  עשן  0 25 מעלות
כולל  ווסת  וממיר  תדר 

15.05.0016 
10,540.62 3,513.54 3.00 'חי

16,470.00 65.88 250.00 רטמ םיפדנמ רובע מ"ס 04/04 יס יו יפ תלעת 15.05.0026 

2,745.00 54.90 50.00 רטמ  15.05.0036 03/03 תודימב ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2169 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   17 מעליות 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   17  מ ע ל י ו ת 

 
 ת ת   פ ר ק  00. 17  ת ת   פ ר ק  0. 17

הערות 

תיכנון  וביצוע  המעליות  עפ"י  מפרט  וכתב 
הכמויות  של  המהנדס  דוד  ניב , משרד  יועצים 

אפיק  אוברמן  ניב .  טל: 6484878- 03 או 
ni v@afik.co.il :4-4802233 05  מייל

עיצוב  פנים  המעליות  עפ"י  מפרט  יצרן  ובתאום 
עם  האדריכל .

מחיר  המעליות  כולל    גידור  פירי  המעליות 
להגנה  ושילוט  אזהרה  מתאים , לרבות  אמצעי 

מינוף  וכל  כלי  עזר  לביצוע  ההתקנה .

ת ת   פ ר ק   01. 17 מ ע ל י ו ת   ש ט ח י ם   מ ש ו ת פ י ם  

מעלית  עבור   13 נוסעים  לעומס  00 10 ק"ג
בהתאם  למפרט  הטכני , במהירות  מ/שניה   ,

בפיקוד  דופלקס  מאסף  מלא , משרתת   4
תחנות.   ( מעליות  מס'  1 ו-2  )

17.01.0010 

636,828.40 318,414.20 2.00 'חי

מעלית  משא  לעומס  00 16 ק"ג  עם  ליווי ,
בהתאם  למפרט  הטכני , במהירות   1 מ/שניה ,

בפיקוד  אוניברסלי  עם  רישום  קריאה . משרתת 
4 תחנות.   ( מעלית  מס '  3  ).

17.01.0020 

340,373.80 340,373.80 1.00   'חי

צביעת  פיר  מעלית  נוסעים  על  גבי  בטון , בצבע
'סופרקריל  2000 ' בשלוש  שכבות , עד  קבלת 

כיסוי  מלא  וגוון  אחיד .

17.01.0030 

8,609.30 35.14 245.00 ר"מ

צביעת  פיר  מעלית  משא  על  גבי  בטון , בצבע
'סופרקריל  2000 ' בשלוש  שכבות , עד  קבלת 

כיסוי  מלא  וגוון  אחיד .

17.01.0040 

7,555.10 35.14 215.00 ר"מ

ריצוף  תא  מעלית  נוסעים  באריחי  שייש  גרניט 
לפי  בחירת  האדריכל . כ -5 מ"ר  כ"א .

17.01.0050 
1,427.38 713.69 2.00 'חי

ריצוף  תא  מעלית  משא  בלוח  פח  פלב"מ  מרוג
בעובי   6 מ"מ  עפ"י  מפרט  היצרן  ובתאום  עם 

האדריכל .  כ -6 מ"ר .

17.01.0060 

1,537.17 1,537.17 1.00 'חי

אלטרנטיבות 

מחיר  עבור  משקוף  עוטף  (בנוסף ) על  כל  אחת
מדלתות  הפיר  במעלית  המשא  מס '  3

17.01.0090 
15,371.72 3,842.93 4.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2170 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



10/01/2022 

170 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תוילעמ 71 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

21,081.12 

26,351.52 

19,763.64 

8,234.85 

878.38 

1,097.98 

1,646.97 

2,744.95 

24.00

24.00

12.00

3.00

שדוח

חודש

יח'

יח '

 תורש

תוילעמ 2-ל תוירחאה תפוקתב תורש ריחמ
 )תילעמה ריחמב לולכ(.םיעסונ

מחיר שרות בתקופת האחריות למעלית משא 
(כלול במחיר המעלית )

ביטון משקופי מעליות ע"י קבלן ראשי

בניה של פיגום זמני לצורך הקמת המעלית 

17.01.0120 

17.01.0130 

17.01.0141 

17.01.0142 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../171  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   18 פרק   18 תקשורת 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

 דויצו תרושקת תויתשת 10.81 קרפ תת
 הללכמ-יביטקא

אספקה,התקנה  ,חיבור  ובדיקה  של  נקודת
תקשורת  כולל  מחבר  RJ 45 מסוכך  בתקן 
CI MA/ADA  להתקנה  בקופסת CA T6A
sp ace  תקנית  או  באביזר  יעודי  לעמדת

O pen או  בקופסה   55 מ"מ  עה"ט  תה"ט 
האביזרים  יוגדרו 

approved-(RIT/PENDUIT/HCS
hardware  Componnent

Connecting).כבל  תקשורת  בודד   8 גידים .
הגידים  יהיו  AWG  22 וסיכוך  של  % 55

וישאו  תו  תקן  של  מעבדה  מוסמכת  לעמידה 
Ed . 2 :בדרישות  תקן  אישור  בתוקף

7A  ISO/IEC11801   and  IEC-61156-5
ANSI/TIA-568-C.2 , S/FTP Cat , מעטה 

הכבל  יהיה   HFFR . העבודה  תכלול  את 
שילוט  הכבלים  המותקנים  באמצעות  מדבקות 

מתלפפות  ושרוולים  מתכווצים.(כבלים 
כדוגמת  AT&T/TELDOR ) . כולל  פס 

שילוט.אורך  הנקודה  עד   80 מטר 

 
 

 

18.01.0010 

35,343.75 406.25 87.00 'חי

אספקה,התקנת  נקודת  תקשורת  למעלית
כולל  מחבר  RJ 45 מסוכך  כולל  כבל  תקשורת 

ייעודי  למעלית  מעטה  הכבל  יהיה 
HFFR.העבודה  תכלול  את  שילוט  הכבלים 

המותקנים  באמצעות  מדבקות  מתלפפות 
ושרוולים  מתכווצים.אורך  הנקודה  עד   80

מטר 

18.01.0020 

1,251.69 417.23 3.00 'חי

אספקה  והתקנת  נקודת  טלפון  הכוללת   4 זוג
לחיבור  מערת  גילוי  האש  (פנל  כבאים )

ישירות  לבזק  כולל  שקע  קצה  כפול  בצמוד 
לפנל  הכבאים . אורך  נקודה  עד  0 15 מ '

18.01.0030 

241.56 241.56 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2172 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אספקה,התקנה  ,חיבור  ובדיקה  של  נקודת

תקשורת  כפולה  כולל   2 מחברי  RJ 45 מסוכך 
בתקן  CA T6A להתקנה  בקופסת 

CI MA/ADA תקנית  או  באביזר  יעודי  לעמדת 
O pen space או  בקופסה   55 מ"מ  עה"ט 

תה"ט  האביזרים  יוגדרו 
approved-(RIT/PENDUIT/HCS

(Connecting  hardware  Componnent
כבל  תקשורת  בודד   8 גידים . הגידים  יהיו 

AWG  22 וסיכוך  של  % 55 וישאו  תו  תקן  של 
מעבדה  מוסמכת  לעמידה  בדרישות  תקן 

an d IEC-61156-5 Ed. 2 :אישור  בתוקף
,  S/FTP  Cat  7A  ISO/IEC11801

ANSI/TIA-568-C.2 , מעטה  הכבל  יהיה 
HFFR . העבודה  תכלול  את  שילוט  הכבלים 

המותקנים  באמצעות  מדבקות  מתלפפות 
ושרוולים  מתכווצים.(כבלים  כדוגמת 

AT&T/TELDOR ) . כולל  פס  שילוט.אורך 
הנקודה  עד   80 מטר 

 
 

 

18.01.0040 

328,857.07 669.77 491.00 'חי

אספקה,התקנת  נקודת  תקשורת  להתקנה
חיצונית  כולל  מחבר  RJ 45 מסוכך  בתקן 
CI MA/ADA  להתקנה  בקופסת CA T6A
s pace  תקנית  או  באביזר  יעודי  לעמדת

O pen או  בקופסה   55 מ"מ  עה"ט  תה"ט 
האביזרים  יוגדרו 

approved-(RIT/PENDUIT/HCS
hardware  Componnent

Connecting).כבל  תקשורת  בודד   8
גידים.הגידים  יהיו  AWG  22 וסיכוך  של 

% 55 וישאו  תו  תקן  של  מעבדה  מוסמכת 
Ed .2 :לעמידה  בדרישות  תקן  אישור  בתוקף
7A  ISO/IEC11801  and  IEC-61156-5

ANSI/TIA-568-C.2, S/FTP Cat , מעטה 
הכבל  יהיה   HFFR.העבודה  תכלול  את 

שילוט  הכבלים  המותקנים  באמצעות  מדבקות
מתלפפות  ושרוולים  מתכווצים.(כבלים 

כדוגמת  AT&T/TELDOR ) . כולל  פס 
שילוט.אורך  הנקודה  עד   80 מטר 

 
 

 

 

18.01.0050 

5,160.50 516.05 10.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2173 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

        
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

173 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אספקה,התקנה  וחווט  של  צמת  תקשורת

מאוגדת  הכוללת   24 כבלי  GIGA +לוחות 
ניתוב   (2 לוחות ) ל-  24 מחברי   RJ 45 מסוכך 

בתקן  CA T6A להתקנה  מארון 
שרתים/תקשורת  באורך  של  עד   20

מ'.האביזרים  יוגדרו 
approved-(RIT/PENDUIT/HCS

hardware  Componnent
Connecting).כבל  תקשורת  בודד   8

גידים.הגידים  יהיו  AWG  22 וסיכוך  של 
% 55 וישאו  תו  תקן  של  מעבדה  מוסמכת 

Ed . 2 :לעמידה  בדרישות  תקן  אישור  בתוקף
7A  ISO/IEC11801   and  IEC-61156-5

ANSI/TIA-568-C.2, S/FTP Cat , מעטה 
הכבל  יהיה   HFFR . העבודה  תכלול  את 

שילוט  הכבלים  המותקנים  באמצעות  מדבקות 
מתלפפות  ושרוולים  מתכווצים.(כבלים 

. ( AT&T/כדוגמת  טלדור

 
 

 

18.01.0060 

15,371.72 3,842.93 4.00 'חי

אספקה,התקנה  וחווט  של  צמת  תקשורת
מאוגדת  הכוללת   24 כבלי  GIGA +לוחות 

ניתוב   (2 לוחות ) ל-  24 מחברי   RJ 45 מסוכך 
בתקן  CA T6A להתקנה  מארון 

שרתים/תקשורת  באורך  של  עד   70
מ'.האביזרים  יוגדרו 

approved-(RIT/PENDUIT/HCS
hardware  Componnent

Connecting).כבל  תקשורת  בודד   8
גידים.הגידים  יהיו  AWG  22 וסיכוך  של 

% 55 וישאו  תו  תקן  של  מעבדה  מוסמכת 
Ed . 2 :לעמידה  בדרישות  תקן  אישור  בתוקף
7A  ISO/IEC11801   and  IEC-61156-5

ANSI/TIA-568-C.2, S/FTP Cat , מעטה 
הכבל  יהיה   HFFR . העבודה  תכלול  את 

שילוט  הכבלים  המותקנים  באמצעות  מדבקות 
מתלפפות  ושרוולים  מתכווצים.(כבלים 

. (AT&T/כדוגמת  טלדור

 
 

 

18.01.0070 

10,540.60 5,270.30 2.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2174 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אספקה,התקנה  וחווט  של  צמת  תקשורת
מאוגדת  הכוללת   4 כבלי  GIGA +לוחות 

ניתוב   (2 לוחות ) ל-  24 מחברי   RJ 45 מסוכך 
בתקן  CA T6A להתקנה  מארון 

שרתים/תקשורת  באורך  של  עד   70
מ'.האביזרים  יוגדרו 

approved-(RIT/PENDUIT/HCS
hardware  Componnent

Connecting).כבל  תקשורת  בודד   8
גידים.הגידים  יהיו  AWG  22 וסיכוך  של 

% 55 וישאו  תו  תקן  של  מעבדה  מוסמכת 
Ed . 2 :לעמידה  בדרישות  תקן  אישור  בתוקף
7A  ISO/IEC11801   and  IEC-61156-5

ANSI/TIA-568-C.2, S/FTP Cat , מעטה 
הכבל  יהיה   HFFR . העבודה  תכלול  את 

שילוט  הכבלים  המותקנים  באמצעות  מדבקות 
מתלפפות  ושרוולים  מתכווצים.(כבלים 

. (AT&T/כדוגמת  טלדור

 
 

 

18.01.0080 

31,621.76 1,976.36 16.00 'חי

סימון  הכבלים  בשרוול  מתכווץ   או  מדבקות
סימון  ייעודיות  בקצוות  הכבלים  (בשני  צידי 

הכבלים   ) לסימון  נקודות  התקשורת 

18.01.0090 

2,351.80 2.20 1,069.00 'חי

בדיקת  התשתית  והאביזרים  מקצה  לקצה  על 
בסיס  הבדיקות  CA T6A ל- G 10 לרבות 

הגשת  דוח  ביצוע  מפורט  לכל  נקודת  תקשורת 

18.01.0100 

2,195.96 2,195.96 1.00 'חי

אספקה  והתקנה  לוח  ניתוב  בנוי   24 שקעי
RJ 45 מסוככים   לפי  מפרט  בעל  הסמכה 

לעמידה  ב- CA T6A עבודת  ההתקנה   את 
התקנת  הלוח  בארון  כולל  פס  סימון  השקעים 

בלוח  הניתוב  לוח  הניתוב  יוגדר 
approved.(RIT/PENDUIT/HCS

(Connecting  hardware  Componnent
כולל  פס  שילוט 

 
 

18.01.0110 

35,574.66 658.79 54.00 'חי

סימון  באמצעות  שלט  פלסטי  חרוט  ללוח 
הניתוב  על  פי  דרישת  לקוח 

18.01.0120 
1,235.25 16.47 75.00 'חי

סימון  באמצעות  שלט  פלסטי  חרוט  לשקעי 
התקשורת  על  פי  דרישת  לקוח 

18.01.0130 
2,351.80 2.20 1,069.00 'חי

אספקה  ,התקנה,פריסה  וחיווט  כבל  נחושת
0 10 זוג  כולל  ג'ל  לחסימת  לחות   להתקנה 

חיצונית  בעל  חתך  מוליך  6 .0

18.01.0140 

7,960.00 31.84 250.00 רטמ

אספקה  והתקנת  לוח  ניתוב  לקווי   8W בנוי
.  RJ-45 UTP  50 שקעי 

18.01.0150 
878.38 439.19 2.00  'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2175 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

    
     
     
     
     

          
      
    
     
     
     
     
     
     

           
      
    
     

           
      
    
     

             
      
    
     

             
      
    
     

         
      
    
     

         
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     

        
      
      
      
      

              

175 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אספקה,התקנה,בדיקה  ושילוט  של  כבל

אופטי  להתקנה  פנימית  סדרת   LD המכיל :
 12 סיבים   MM בקוטר  125/ 50 מיקרון   ,

LOOSE TUBE  OM3 , בעל  גיד  חיזוק 
מרכזי  דיאלקטרי , מעטה  החיצוני  עשוי  חומר 

HFFR .יצרן  כדוגמת  טלדור 

18.01.0160 

2,855.00 28.55 100.00 רטמ

אספקה,התקנה  וחיבור  של  לוח  ניתוב  אופטי
ל- 12 סיבים   כדוגמת 

/3M/AMP/PENDUIT . כולל  מתאמי  דו 
נקבה  LC /LC  עבור  סיב  M. M ומגש  לכבלים 
בעומק  של  לפחות   25 ס"מ  כולל  מכסה . הלוח 

מחובר  עם  לשוניות  שקועות  ומיועד  לארון 
19 " כולל  פתחים  בלשוניות  למעבר  מגשרים .

יצרן  כדוגמת  טלדור 

18.01.0170 

1,537.16 384.29 4.00 'חי

O M3  אספקה,ריתוך  וחיבור  של  מחבר  אופטי
זכר  LC  50/125  MM  כדוגמת 
3M/AMP/PENDUIT/פייברנט 

18.01.0180 

5,797.44 60.39 96.00  'חי

מגשר  אופטי  כפול   LC /SC OM3 באורך  עד
3 מ'.כולל  סימון  שני  הקצוות  לזיהוי  כדוגמת 

3M/AMP/PENDUIT/פייברנט 
 
18.01.0190 

549.00 54.90 10.00  'חי

מגשר  אופטי  כפול  LC /SC OM3  באורך  עד
5 מ'.כולל  סימון  שני  הקצוות  לזיהוי  כדוגמת 

3M/AMP/PENDUIT/פייברנט 
 
18.01.0200 

483.12 120.78 4.00  'חי

ביצוע  בדיקות  לסך  מכלול  הסיבים  האופטים 
באתר  באמצעות  O TDR והגשת  דוחות  לכל 

מכלול  הסיבים  האופטים  במתקן .

18.01.0210 

1,097.98 1,097.98 1.00 'חי

ביצוע  בדיקות  לסך  מכלול  הסיבים  האופטים 
באתר  באמצעות  ניחות  והגשת  דוחות  לכל 

מכלול  הסיבים  האופטים  במתקן .

18.01.0220 

1,097.98 1,097.98 1.00 'חי

אספקה  והתקנת  מסד  תקשורת  עד  " 23 כולל
מסילות  הצרה  ל-19 " להתקנת  ציוד  בגובה 

עד  U 44 כולל  דפנות  בעומק  של  עד   80 ס"מ 
כולל  ,דלת  חזית  שקופה/פח  אחורית  אטומה 
מנעול , שני  מאווררים  בתפוקת  CFM  80 כל 

אחד,שני  פסי  כח   12 מבואות  כולל  כבל 
באורך  עד   15 מטר,מאמ"ת  A 16 וסיומת 

בתקע  CEE .כולל  מתאמי  19 " לציוד  בגודל 
19" . ארון  התקשורת  יהיה  כדוגמת 

CONTECH

18.01.0230 

20,312.65 4,062.53 5.00   'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2176 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אספקה  והתקנת  מסד  שרתים  עד  " 23 כולל
מסילות  הצרה  ל-19 " להתקנת  ציוד  בגובה 

עד  U 44 כולל  דפנות  בעומק  0 10 ס"מ  כולל 
,דלת  חזית  שקופה/פח  אחורית  אטומה 

מנעול , שני  מאווררים  בתפוקת  CFM  80 כל 
אחד,שני  פסי  כח   12 מבואות  כולל  כבל 

באורך  עד   15 מטר,מאמ"ת  A 16 וסיומת 
בתקע  CEE .כולל  מתאמי  19 " לציוד  בגודל 

19" . ארון  התקשורת  יהיה  כדוגמת 
CONTECH 

18.01.0240 

13,834.56 4,611.52 3.00  'חי

אספקה  והתקנת  מסד  תקשורת  עד  " 23 כולל
מסילות  הצרה  ל-19 " להתקנת  ציוד  בגובה 

עד  U 20 כולל  דפנות  בעומק  של  עד   60 ס"מ 
כולל  ,דלת  חזית  שקופה/פח  אחורית  אטומה 
מנעול , שני  מאווררים  בתפוקת  CFM  80 כל 
אחד,פס  כח   12 מבואות  כולל  כבל  באורך  עד 

CE E  16 וסיומת  בתקע A  15 מטר,מאמ"ת 
.כולל  מתאמי  19 " לציוד  בגודל  19" . ארון 

CO NTECH  התקשורת  יהיה  כדוגמת

18.01.0250 

26,351.52 1,646.97 16.00 'חי

אספקה  והתקנה  פס  שקעי  חשמל  ייעודי 
( 6) C19 APC- AP8881   להתקנה  במס"ד

ZeroU,  11kW,  230V,  (36)  C13  &
Rack  PDU  2G,  Metered,

 

18.01.0260 

5,489.90 2,744.95 2.00   'חי

אספקה  והתקנת  פנל  שערות  להעברת 
1U   מגשרים  בגובה

18.01.0270 
1,098.00 10.98 100.00 'חי

הארקת  ארון  להארקת  מבנה  או  להארקת  לוח 
חשמל  אזורי  למרחק  על  0 10 מ ' בהתאם 

להנחיית  המפקח  כולל  כבל  ארקה  גמיש   16
ממ"ר  כולל  כל  האביזרים  הנדרשים  כולל 

( LOOP TEST)  ביצוע  בדיקות  ארקה

18.01.0280 

2,635.20 109.80 24.00 'חי

פנל  עיוור  בגובה   2U או   1U בצבעי
שחור/מתכת 

18.01.0290 
263.52 10.98 24.00 'חי

אספקה  והתקנת  מדף  קבוע  לארון 
התקשורת/שרתים .

18.01.0300 
2,108.16 87.84 24.00 'חי

מגשר  ללוח  ניתוב  ועבור  תחנת  עבודה  באורך 
עד  0 30 ס"מ  כולל   2 מחברי  RJ  45 מסוככים 

כולל  מגפונים  צבעונים,הכבל  יהיה  מסוכך 
ומותאם  לעבודה  בתקן  Ca t6A בנוי  לפי 

מפרט  כולל  סימון  במיספור  רציף  בשרוול 
מתכווץ  צבעוני   בקצוות  הכבל,מעטה  המגשר 
( RIT/PENDUIT/HCS) .יסופק  ב -5 צבעים

18.01.0310 

60,390.00 27.45 2,200.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2177 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מגשר  ללוח  ניתוב  ועבור  תחנת  עבודה  באורך 
עד  0 50 ס"מ  כולל   2 מחברי  RJ  45 מסוככים 

כולל  מגפונים  צבעונים , הכבל  יהיה  מסוכך 
ומותאם  לעבודה  בתקן  Ca t6A  בנוי  לפי 
מפרט  כולל  סימון  במיספור  רציף  בשרוול 

מתכווץ  צבעוני  בקצוות  הכבל,מעטה  המגשר 
( RIT/PENDUIT/HCS) .יסופק  ב -5 צבעים

18.01.0320 

878.40 43.92 20.00 'חי

מגשר  נחושת  RJ -45/RJ-11 באורך  עד   3
מטר .

18.01.0330 
87.80 8.78 10.00 'חי

מתג  ראשי  דגם  P POE 2930 48  תוצרת
חברת   HP כולל  חיבור  ST ACK בין  המתגים 

כולל  UP LINK של   10 גיגה 

18.01.0340 

10,430.81 10,430.81 1.00 'חי

75,760.62 3,293.94 23.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 48P 18.01.0350 

12,297.38 6,148.69 2.00 -SWITCH 'חי Aruba 2540 48P 18.01.0360 

1,592.07 1,592.07 1.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 8P POE 18.01.0370 

2,964.55 2,964.55 1.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 24P POE 18.01.0380 

5,709.50 5,709.50 1.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 48P POE 18.01.0390 

1,449.32 362.33 4.00  GBIC 18.01.0400 'חי

- Indoor-ruckus R510   כולל  תכנות  ורישוי
Access point

18.01.0410 
92,230.40 2,305.76 40.00   'חי

יחידת  ניהול  (CONTROLLER ) לכל  יחידות
ה- AC CESS POINT הכולל  תוכנה,מסך 

ורישיונות  וכל  דבר  נוסף  להפעלה  מלאה  של 
ZO NE DIRCTOR 1200  המערכת

18.01.0420 

4,172.32 4,172.32 1.00 'חי

הכנת  תיק  תיעוד  מלא  על  פי  המפרט  הכולל 
סימון  נקודות  קצה  כולל  מספור  הנקודה  ע"ג 

תוכניות  האתר  ,באתר  חדש  יש  למשוך 
ממהנדס  החשמל  קיבצי  תוכניות  משורטטות 

בתוכנת   AUTOCAD .מלל  באמצעות 
תוכנת  W ORD וטבלאות  באמצעות  תוכנת 

EXCEL .התיעוד  יוגש  ב-  2 עותקים  קשיחים 
( נייר )

18.01.0440 

2,195.96 2,195.96 1.00   'חי

שעת  עבודה  טכנאי  תשתית  מחשבים  לסדור 
ארון  מחשבים  וחימום  נקודות 

18.01.0450 
3,294.00 109.80 30.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2178 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

                                
                         
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

       
      
      
      
      
      
      
      
      

              

178 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 דויצו תרושקת תויתשת 20.81 קרפ תת
 תונשדחל זכרמה-יביטקא

אספקה,התקנה  ,חיבור  ובדיקה  של  נקודת
תקשורת  כולל  מחבר  RJ 45 מסוכך  בתקן 
CI MA/ADA  להתקנה  בקופסת CA T6A
sp ace  תקנית  או  באביזר  יעודי  לעמדת

O pen או  בקופסה   55 מ"מ  עה"ט  תה"ט 
האביזרים  יוגדרו 

approved-(RIT/PENDUIT/HCS
hardware  Componnent

Connecting).כבל  תקשורת  בודד   8 גידים .
הגידים  יהיו  AWG  22 וסיכוך  של  % 55

וישאו  תו  תקן  של  מעבדה  מוסמכת  לעמידה 
Ed . 2 :בדרישות  תקן  אישור  בתוקף

7A  ISO/IEC11801   and  IEC-61156-5
ANSI/TIA-568-C.2 , S/FTP Cat , מעטה 

הכבל  יהיה   HFFR . העבודה  תכלול  את 
שילוט  הכבלים  המותקנים  באמצעות  מדבקות 

מתלפפות  ושרוולים  מתכווצים.(כבלים 
כדוגמת  AT&T/TELDOR ) . כולל  פס 

שילוט.אורך  הנקודה  עד   80 מטר 

 
 

 

18.02.0010 

20,312.50 406.25 50.00 'חי

אספקה,התקנה  ,חיבור  ובדיקה  של  נקודת
תקשורת  כפולה  כולל   2 מחברי  RJ 45 מסוכך 

בתקן  CA T6A להתקנה  בקופסת 
CI MA/ADA תקנית  או  באביזר  יעודי  לעמדת 

O pen space או  בקופסה   55 מ"מ  עה"ט 
תה"ט  האביזרים  יוגדרו 

approved-(RIT/PENDUIT/HCS
(Connecting  hardware  Componnent
כבל  תקשורת  בודד   8 גידים . הגידים  יהיו 

AWG  22 וסיכוך  של  % 55 וישאו  תו  תקן  של 
מעבדה  מוסמכת  לעמידה  בדרישות  תקן 

an d IEC-61156-5 Ed. 2 :אישור  בתוקף
,  S/FTP  Cat  7A  ISO/IEC11801

ANSI/TIA-568-C.2 , מעטה  הכבל  יהיה 
HFFR . העבודה  תכלול  את  שילוט  הכבלים 

המותקנים  באמצעות  מדבקות  מתלפפות 
ושרוולים  מתכווצים.(כבלים  כדוגמת 

AT&T/TELDOR ) . כולל  פס  שילוט.אורך 
הנקודה  עד   80 מטר 

 
 

 

18.02.0030 

147,349.40 669.77 220.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2179 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אספקה,התקנה  וחווט  של  צמת  תקשורת

מאוגדת  הכוללת   24 כבלי  GIGA +לוחות 
ניתוב   (2 לוחות ) ל-  24 מחברי   RJ 45 מסוכך 

בתקן  CA T6A להתקנה  מארון 
שרתים/תקשורת  באורך  של  עד   20

מ'.האביזרים  יוגדרו 
approved-(RIT/PENDUIT/HCS

hardware  Componnent 
Connecting).כבל  תקשורת  בודד   8

גידים.הגידים  יהיו  AWG  22 וסיכוך  של 
% 55 וישאו  תו  תקן  של  מעבדה  מוסמכת 

Ed . 2 :לעמידה  בדרישות  תקן  אישור  בתוקף
7A  ISO/IEC11801   and  IEC-61156-5

ANSI/TIA-568-C.2, S/FTP Cat , מעטה 
הכבל  יהיה   HFFR . העבודה  תכלול  את 

שילוט  הכבלים  המותקנים  באמצעות  מדבקות 
מתלפפות  ושרוולים  מתכווצים.(כבלים 

. ( AT&T/כדוגמת  טלדור

 

 

18.02.0050 

7,685.86 3,842.93 2.00 'חי

אספקה,התקנה  וחווט  של  צמת  תקשורת
מאוגדת  הכוללת   24 כבלי  GIGA +לוחות 

ניתוב   (2 לוחות ) ל-  24 מחברי   RJ 45 מסוכך 
בתקן  CA T6A להתקנה  מארון 

שרתים/תקשורת  באורך  של  עד   70
מ'.האביזרים  יוגדרו 

approved-(RIT/PENDUIT/HCS
hardware  Componnent

Connecting).כבל  תקשורת  בודד   8
גידים.הגידים  יהיו  AWG  22 וסיכוך  של 

% 55 וישאו  תו  תקן  של  מעבדה  מוסמכת 
Ed . 2 :לעמידה  בדרישות  תקן  אישור  בתוקף
7A  ISO/IEC11801   and  IEC-61156-5

ANSI/TIA-568-C.2, S/FTP Cat , מעטה 
הכבל  יהיה   HFFR . העבודה  תכלול  את 

שילוט  הכבלים  המותקנים  באמצעות  מדבקות 
מתלפפות  ושרוולים  מתכווצים.(כבלים 

. (AT&T/כדוגמת  טלדור

 
 

 

18.02.0070 

10,540.60 5,270.30 2.00 'חי

סימון  הכבלים  בשרוול  מתכווץ   או  מדבקות
סימון  ייעודיות  בקצוות  הכבלים  (בשני  צידי 

הכבלים   ) לסימון  נקודות  התקשורת 

18.02.0090 

1,034.00 2.20 470.00 'חי

בדיקת  התשתית  והאביזרים  מקצה  לקצה  על 
בסיס  הבדיקות  CA T6A ל- G 10 לרבות 

הגשת  דוח  ביצוע  מפורט  לכל  נקודת  תקשורת 

18.02.0110 

1,646.97 1,646.97 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2180 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

    
     
     
     
     
     
     

         
      
    

             
      
    

           
      
    
     

          
      
    

           
      
    
     
     
     
     

          
      
    
     
     
     
     
     
     

             
      
    
     
     
     
     
     
     

             
      
      
      
      

              

180 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אספקה  והתקנה  לוח  ניתוב  בנוי   24 שקעי
RJ 45 מסוככים   לפי  מפרט  בעל  הסמכה 

לעמידה  ב- CA T6A עבודת  ההתקנה   את 
התקנת  הלוח  בארון  כולל  פס  סימון  השקעים 

בלוח  הניתוב  לוח  הניתוב  יוגדר 
approved.(RIT/PENDUIT/HCS

(Connecting  hardware  Componnent
כולל  פס  שילוט 

 
 

18.02.0130 

13,175.80 658.79 20.00 'חי

סימון  באמצעות  שלט  פלסטי  חרוט  ללוח 
הניתוב  על  פי  דרישת  לקוח 

18.02.0150 
494.10 16.47 30.00 'חי

סימון  באמצעות  שלט  פלסטי  חרוט  לשקעי 
התקשורת  על  פי  דרישת  לקוח 

18.02.0170 
1,034.00 2.20 470.00 'חי

אספקה  ,התקנה,פריסה  וחיווט  כבל  נחושת
 25 זוג  כולל  ג'ל  לחסימת  לחות  להתקנה 

פנימית  בעל  חתך  מוליך  5 .0

18.02.0190 

1,098.00 10.98 100.00 רטמ

אספקה  והתקנת  לוח  ניתוב  לקווי   8W בנוי
.  RJ-45 UTP  24 שקעי 

18.02.0210 
1,098.00 274.50 4.00  'חי

אספקה,התקנה,בדיקה  ושילוט  של  כבל
אופטי  להתקנה  פנימית  סדרת   LD המכיל :

 12 סיבים   MM בקוטר  125/ 50 מיקרון   ,
LOOSE TUBE  OM3 , בעל  גיד  חיזוק 

מרכזי  דיאלקטרי , מעטה  החיצוני  עשוי  חומר 
HFFR .יצרן  כדוגמת  טלדור 

18.02.0230 

4,282.50 28.55 150.00 רטמ

אספקה,התקנה  וחיבור  של  לוח  ניתוב  אופטי
ל- 12 סיבים   כדוגמת 

/3M/AMP/PENDUIT . כולל  מתאמי  דו 
נקבה  LC /LC  עבור  סיב  M. M ומגש  לכבלים 
בעומק  של  לפחות   25 ס"מ  כולל  מכסה . הלוח 

מחובר  עם  לשוניות  שקועות  ומיועד  לארון 
19 " כולל  פתחים  בלשוניות  למעבר  מגשרים .

יצרן  כדוגמת  טלדור 

18.02.0250 

768.58 384.29 2.00 'חי

אספקה,התקנה  וחיבור  של  לוח  ניתוב  אופטי
ל- 24 סיבים   כדוגמת 

/3M/AMP/PENDUIT . כולל  מתאמי  דו 
נקבה  LC /LC  עבור  סיב  M. M ומגש  לכבלים 
בעומק  של  לפחות   25 ס"מ  כולל  מכסה . הלוח 

מחובר  עם  לשוניות  שקועות  ומיועד  לארון 
19 " כולל  פתחים  בלשוניות  למעבר 

מגשרים.יצרן  כדוגמת  טלדור 

18.02.0270 

988.18 494.09 2.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2181 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
O M3  אספקה,ריתוך  וחיבור  של  מחבר  אופטי

זכר  LC  50/125  MM  כדוגמת 
3M/AMP/PENDUIT/פייברנט 

18.02.0290 

2,898.72 60.39 48.00  'חי

מגשר  אופטי  כפול   LC /SC OM3 באורך  עד
 3 מ'.כולל  סימון  שני  הקצוות  לזיהוי  כדוגמת 

3M/AMP/PENDUIT/פייברנט 

18.02.0310 

1,098.00 54.90 20.00  'חי

מגשר  אופטי  כפול  LC /SC OM3  באורך  עד
 5 מ'.כולל  סימון  שני  הקצוות  לזיהוי  כדוגמת 

3M/AMP/PENDUIT/פייברנט 

18.02.0330 

1,207.80 120.78 10.00  'חי

ביצוע  בדיקות  לסך  מכלול  הסיבים  האופטים 
באתר  באמצעות  O TDR והגשת  דוחות  לכל 

מכלול  הסיבים  האופטים  במתקן .

18.02.0350 

1,646.97 1,646.97 1.00 'חי

ביצוע  בדיקות  לסך  מכלול  הסיבים  האופטים 
באתר  באמצעות  ניחות  והגשת  דוחות  לכל 

מכלול  הסיבים  האופטים  במתקן .

18.02.0370 

1,097.98 1,097.98 1.00 'חי

אספקה  והתקנת  מסד  תקשורת  עד  " 23 כולל
מסילות  הצרה  ל-19 " להתקנת  ציוד  בגובה 

עד  U 44 כולל  דפנות  בעומק  של  עד   80 ס"מ 
כולל  ,דלת  חזית  שקופה/פח  אחורית  אטומה 
מנעול , שני  מאווררים  בתפוקת  CFM  80 כל 

אחד,שני  פסי  כח   12 מבואות  כולל  כבל 
באורך  עד   15 מטר,מאמ"ת  A 16 וסיומת 

בתקע  CEE .כולל  מתאמי  19 " לציוד  בגודל 
19" . ארון  התקשורת  יהיה  כדוגמת 

CONTECH

18.02.0390 

12,187.59 4,062.53 3.00   'חי

אספקה  והתקנת  מסד  שרתים  עד  " 23 כולל
מסילות  הצרה  ל-19 " להתקנת  ציוד  בגובה 

עד  U 44 כולל  דפנות  בעומק  0 10 ס"מ  כולל 
,דלת  חזית  שקופה/פח  אחורית  אטומה 

מנעול , שני  מאווררים  בתפוקת  CFM  80 כל 
אחד,שני  פסי  כח   12 מבואות  כולל  כבל 

באורך  עד   15 מטר,מאמ"ת  A 16 וסיומת 
בתקע  CEE .כולל  מתאמי  19 " לציוד  בגודל 

19" . ארון  התקשורת  יהיה  כדוגמת 
CONTECH

18.02.0410 

9,223.04 4,611.52 2.00   'חי

אספקה  והתקנה  פס  שקעי  חשמל  ייעודי 
( 6) C19 APC- AP8881   להתקנה  במס"ד

ZeroU,  11kW,  230V,  (36)  C13  &
Rack  PDU  2G,  Metered,

 

18.02.0430 

13,724.75 2,744.95 5.00   'חי

אספקה  והתקנת  פנל  שערות  להעברת 
1U   מגשרים  בגובה

18.02.0450 
549.00 10.98 50.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2182 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
הארקת  ארון  להארקת  מבנה  או  להארקת  לוח 

חשמל  אזורי  למרחק  על  0 10 מ ' בהתאם 
להנחיית  המפקח  כולל  כבל  ארקה  גמיש   16

ממ"ר  כולל  כל  האביזרים  הנדרשים  כולל 
( LOOP TEST)  ביצוע  בדיקות  ארקה

18.02.0470 

549.00 109.80 5.00 'חי

פנל  עיוור  בגובה   2U או   1U בצבעי
שחור/מתכת 

18.02.0490 
54.90 10.98 5.00 'חי

אספקה  והתקנת  מדף  קבוע  לארון 
התקשורת/שרתים .

18.02.0510 
878.40 87.84 10.00 'חי

מגשר  ללוח  ניתוב  ועבור  תחנת  עבודה  באורך 
עד  0 30 ס"מ  כולל   2 מחברי  RJ  45 מסוככים 

כולל  מגפונים  צבעונים,הכבל  יהיה  מסוכך 
ומותאם  לעבודה  בתקן  Ca t6A בנוי  לפי 

מפרט  כולל  סימון  במיספור  רציף  בשרוול 
מתכווץ  צבעוני   בקצוות  הכבל,מעטה  המגשר 
( RIT/PENDUIT/HCS) .יסופק  ב -5 צבעים

18.02.0530 

25,803.00 27.45 940.00 'חי

מגשר  ללוח  ניתוב  ועבור  תחנת  עבודה  באורך 
עד  0 50 ס"מ  כולל   2 מחברי  RJ  45 מסוככים 

כולל  מגפונים  צבעונים , הכבל  יהיה  מסוכך 
ומותאם  לעבודה  בתקן  Ca t6A  בנוי  לפי 
מפרט  כולל  סימון  במיספור  רציף  בשרוול 

מתכווץ  צבעוני  בקצוות  הכבל,מעטה  המגשר 
( RIT/PENDUIT/HCS) .יסופק  ב -5 צבעים

18.02.0550 

439.20 43.92 10.00 'חי

מגשר  נחושת  RJ -45/RJ-11 באורך  עד   3
מטר .

18.02.0570 
87.80 8.78 10.00 'חי

מתג  ראשי  דגם  P POE 2930 48  תוצרת
חברת   HP כולל  חיבור  ST ACK בין  המתגים 

כולל  UP LINK של   10 גיגה 

18.02.0590 

10,430.81 10,430.81 1.00 'חי

42,162.48 3,513.54 12.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 48P 18.02.0610 

1,449.32 362.33 4.00  GBIC 18.02.0630 'חי

- Indoor-ruckus R510   כולל  תכנות  ורישוי
Access point

18.02.0650 
59,949.76 2,305.76 26.00   'חי

יחידת  ניהול  (CONTROLLER ) לכל  יחידות
ה- AC CESS POINT הכולל  תוכנה,מסך 

ורישיונות  וכל  דבר  נוסף  להפעלה  מלאה  של 
ZO NE DIRCTOR 1200  המערכת

18.02.0670 

4,172.32 4,172.32 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2183 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
   
    

      
 

    
     
     

          
      
    
     
     
     
     
     
     

         
      
    

          
      
     
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

         
      
    

         
      
    

             
      
    
     

         
      

            
      

            
      
      

              

183 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
שעת  עבודת  טכנאי  מורשה   HP לביצוע

הגדרות  מתגים,AP,קונטרולרים  אינטגרלים 
לקבלת  פתרון  מלא.העבודה  תכלול  סקר 

ומיפוי  מקדים  לפריסת  הציודים 

18.02.0690 

5,490.00 274.50 20.00 'חי

הכנת  תיק  תיעוד  מלא  על  פי  המפרט  הכולל 
סימון  נקודות  קצה  כולל  מספור  הנקודה  ע"ג 

תוכניות  האתר  ,באתר  חדש  יש  למשוך 
ממהנדס  החשמל  קיבצי  תוכניות  משורטטות 

בתוכנת   AUTOCAD .מלל  באמצעות 
תוכנת  W ORD וטבלאות  באמצעות  תוכנת 

EXCEL .התיעוד  יוגש  ב-  2 עותקים  קשיחים 
( נייר )

18.02.0710 

2,195.96 2,195.96 1.00   'חי

שעת  עבודה  טכנאי  תשתית  מחשבים  לסדור 
ארון  מחשבים  וחימום  נקודות 

18.02.0730 
2,196.00 109.80 20.00 'חי

ת ת   פ ר ק   03. 18 מ ע ר כ ת   ט מ "ס  

CCTV - טמ"ס- מערכת  ניהול  וידאו
והקלטה  דיגיטלית  ,הכוללת  תוכנת  הפעלה 

הקלטה  ורישיונות . שרת  הקלטה  בנפח 
הנדרש  לפי  המפרט  ("19 ) ביצועים  בהתאם 

לדרישות  המפרט  ברזולוצייה  מלאה . יצרן 
כדוגמת  חברת  Mi lestone לתמיכה  ב  -  64

5M P  ערוצים   / מצלמות  ברזולוצייה  של
FH D HD MP IP  לפחות.תמיכה  במצלמות
על  תשתית  תקשורת  יעודית  T CP\IP וגם 

למצלמות  אנלוגיות  וציוד  לדחיסה  כולל  יחידת 
אחסון  לחודש  ימים  עבור  כלל  המצלמות .

המערכת  תופעל  ברשת  תקשורת  יעודית 
כמפורט  בדרישות  המפרט.המערכת  תאפשר 

צפייה  מרחוק  דרך  מכשיר  סלולרי  וגם  דרך 
רשת  רחוקה  מאובטחת 

18.03.0010 

8,234.85 8,234.85 1.00 'חי

אספקה  והתקנת  מטריצה  וירוטאלית  לעמדת 
קבלה  וחדר  המנהל  עבור   2 מסכים  ראשיים 

18.03.0020 
2,415.56 1,207.78 2.00 'חי

אספקה  והתקנת  רישיון  לעמדת  צפייה  נוספת 
למערכת 

18.03.0030 
494.09 494.09 1.00 'חי

עמדת  עבודה  לחיבור  וניהול  מערכת 
הטמ" ס? קליינט  הכוללת  חומרה,מוניטור 

24?

18.03.0040 

7,027.08 3,513.54 2.00   'חי

1,592.07 1,592.07 1.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 8P POE 18.03.0050 

5,929.10 2,964.55 2.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 24P POE 18.03.0060 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2184 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
5,709.50 5,709.50 1.00 -SWITCH 'חי Aruba 2530 48P POE 18.03.0070 

2,503.38 417.23 6.00  GBIC 18.03.0080 'חי

O NVIF   גדר/קיר  חיצוני  צבע I P  מצלמת
BU LET 4MP IR 30m 30FPS יום  לילה 

יכולת  WDR,עדשה  ווריפוקל  8- 32 מ"מ  כולל 
זרוע  מתכת  מותאמת  ליעוד  או  אביזרי 

נשיאה,לחילופין , מצלמות  H. D תואמות 
ביצועים  מחברות  מוכרות  בעלות  מוניטין .

המצלמות  לעמידה  בתנאי  מז"א  .(IP66 ) אנטי 
ואנדאלי  I K10 כולל  רישיון  תוכנה/חומרה 

18.03.0090 

16,689.28 2,086.16 8.00 'חי

מצלמת  I P כיפה  צבע  ,למעברים  או  אזורים
רגישים  עדשה  ווריפוקל  חשמלי  2.8- 12 מ"מ 

כולל  אביזרי  התקנה  (תקרה  או  קיר ) אנטי 
ונדלית  4M P מ  F. H.D פוקוס  אוטמטי 

,W DR ,ONVIF כולל  זרוע  מהתקרה/קיר 
לראיית  לילה  כולל  רישיון  תוכנה/חומרה 

18.03.0100 

46,938.60 1,043.08 45.00 'חי

ת ת   פ ר ק   04. 18 מ ע ר כ ת   א ז ע ק ה  

אספקה  התקנה  של  רכזת  אזעקות  לעד   48
אזורים  כולל  הרחבה  בהתאם  כולל  ספק  כוח 

וכל  אביזרי  התקשורת  הנדרשים  להפעלה 
מושלמת 

18.04.0010 

6,807.48 6,807.48 1.00 'חי

164.70 164.70 1.00 'חי  18.04.0020 .תועש 42 דע הקעזא תכרעמל יוביג תוללוס

אספקה , התקנה  ,חיבור  והפעלה  של  למוקד
SI M -אזעקות  חיצוני  כולל  חייגן  קווי  ו

(באחריות  המזמין )

18.04.0030 

823.49 823.49 1.00  'חי

אספקה  התקנה  חיבור  והפעלה  של  גלאי  נפח 
תקרתי  0 36 כולל  החלק  היחסי   בבקר 

ובמערכת  התקשורת 

18.04.0040 

3,952.68 329.39 12.00 'חי

אספקה  התקנה  חיבור  והפעלה  של  גלאי  נפח 
משולב  אנטי  מסק  להתקנה  בגובה  של  עד 

0 27 ס"מ  כולל  החלק  היחסי   בבקר  ובמערכת 
התקשורת 

18.04.0050 

4,743.20 296.45 16.00 'חי

( OUT DOOR)  צופר  למערכת  אזעקה
עוצמה  גבוהה  db 0 13 כולל  פנס  הבהוב 

לעמידה  בתנאי  חוץ  למצבר  גיבוי 

18.04.0060 

988.18 494.09 2.00 'חי

צופר  פנימי  למערכת  אזעקה  כולל  פנס 
הבהוב 

18.04.0070 
834.46 417.23 2.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2185 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



185 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אספקה התקנה חיבור והפעלה של מקודד 

דריכה של  עם מקשים ותצוגה לנטרול  /
אזורים בשפה העיברית 

18.04.0080 

3,293.95 

21,959.60 

658.79 

21,959.60 

5.00

1.00

'חי

יח'

אספקה והתקנת תשתית עבור כל תשתית 
האזעקה כולל חיווט לכל הגלאים,מפסקים 

וכל האביזרים הדרושים להשלמת המערכת .

18.04.0090 

בקרת כניסה  תת פרק 05. 18

רכישה והתקנה של חומרה ותוכנה למערכת 
המערכת  שליטה ובקרה וניהול התראות .

דלתות לפחות ותכלול שרת  תתמוך ב - 50
מערכת  מתאים ובקרי כניסה,מסך '' 24

( 2 X)קורא לימוד הפעלה,מקלדת ועכבר .
לצורך ניהול  US ER- ל ומודול הפעלה (4 )
המערכת תכלול  של הקמה/הסרה כרטיס .

לבקרת כניסה וממשק  ממשק (ותוכנה )
למערכת לגילוי פריצה,ממשק למערכת ה-

ויכולת להתממשק למערכת בקרת  CC TV
המבנה,יכולת קבלת התרעאת בזמן אמת 

ושליפת דוחות בהתאם לצורך.מסד הנתונים 
יהיה בעברית.המחיר המוצע יכלול 

רכישה,הפעלה והדרכה .

18.05.0010 

38,429.30 38,429.30 1.00 'חי

דלתות תוכנה למערכת בקרת כניסה ל - 50
קורא לימוד להנפקת תגים  כולל רישיונות ,

וממשק לקריאת תג מסוג מייפר  (כולל בקר )
ובקרים 

18.05.0020 

13,175.76 13,175.76 1.00 'חי

אספקה התקנה חיבור והפעלה של מדפסת 
הנפקת תגים כולל מודול תוכנה יעודי 

במערכת בקרת הכניסה .

18.05.0030 

3,842.93 3,842.93 1.00 'חי

אספקה והתקנת מצלמה לצילום עובדים 
המחוברת למערכת הנפקת תגים .

18.05.0040 
1,976.36 1,976.36 1.00 'חי

תג עובד כולל תמונה.הכנה,צילום,רישום
ויצור תגים 

18.05.0050 
10,980.00 10.98 1,000.00 'חי

לחיבור וקישור הבקרה הכנת "מגע יבש "
למערכת גילוי אש של כל בקר בדלת מבוקרת 

מילוט (אלקטרומגנט ) /

18.05.0060 

10,979.80 10,979.80 1.00   'חי

חיבור לדלת לקבלת התרעה על דלת 
כולל מגנט וכל דבר נוסף להפעלה  "מוטרדת "

מלאה של הפתרון 

18.05.0070 

548.99 548.99 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2186 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אספקה  התקנה  חיבור  והפעלה  של  קורא 

כרטיסים  PR OXIMITY כולל  החלק  היחסי 
בבקר  ובמערכת  התקשורת .

18.05.0080 

32,939.50 658.79 50.00 'חי

אספקה  התקנה  חיבור  והפעלה  של  קורא 
כרטיסים  PR OXIMITY למעלית  (מותקן 

במעלית  ובכל  קומה  של  לובי  מעלית ) כולל 
החלק  היחסי  בבקר  ובמערכת  התקשורת .

18.05.0090 

3,293.95 658.79 5.00 'חי

אספקה  והתקנת  בקר  I P לבקרת  כניסה  עד   4
דלתות  כולל  חיבור  והתאמה  לתגיי  הלקוח 
כולל  קופסא  צבועה , ספק  כח  וסוללת  גיבוי 

18.05.0100 

38,429.30 2,744.95 14.00 'חי

אספקה  והתקנת  בקר  I P לבקרת  כניסה  עבור
מעלית  כולל  חיבור  והתאמה  לתגיי  הלקוח 
כולל  קופסא  צבועה , ספק  כח  וסוללת  גיבוי 

18.05.0110 

2,744.95 2,744.95 1.00 'חי

אספקה  התקנה  חיבור  והפעלה  של  מפסק 
מגנטי  (מתכתי ) סמוי  בדלת  חד/דו  כנפית 

כולל  החלק  היחסי  בבקר  ובמערכת 
התקשורת 

18.05.0120 

9,222.90 307.43 30.00 'חי

אספקה,התקנה,חיבור  והפעלה  של  ספקי  כוח
לדלת  מבוקרת 

18.05.0130 
8,235.00 164.70 50.00 'חי

אספקה  התקנה  חיבור  והפעלה  של  מנעול 
חשמלי  בדלת  רגילה/זכוכית/אחרת  כולל 

החלק  היחסי  בבקר  ובמערכת  התקשורת 

18.05.0140 

9,881.80 494.09 20.00 'חי

אספקה  והתקנת  מנעול  אלקטרו  מגנט 
0KG/600KG 90 לדלת  עץ  /זכוכית  /מתכת 

כולל  כל  האביזרים  הדרושים  להפעלת 
המנעול 

18.05.0150 

29,645.40 988.18 30.00 'חי

אספקה  והתקנת  קופסת  ניפוץ  ירוקה  לדלת 
מבוקרת .

18.05.0160 
12,846.30 428.21 30.00 'חי

אספקה  והתקנת  לחצן  יציאה  מנרוסטה  תה"ט
כולל  החלק  היחסי  בבקר  התקשורת .

18.05.0170 
10,211.10 340.37 30.00 'חי

אספקה  והתקנת  תשתית  כבילת  תקשורת 
עבור  כל  מערך  בקרת  הכניסה  והאינטרקום 

לרבות  מנעולים 
חשמליים,כרטיסים,שרת,בקרי  דלתות  וכל 

האביזרים  הדרושים  להשלמת  המערכת  כולל 
קישור  בין  הקומות  ולשרת  המרכזי .

18.05.0180 

32,939.40 32,939.40 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2187 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תורגסמ תודובע 91 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   19  ע ב ו ד ו ת   מ ס ג ר ו ת 

 
 ת ת   פ ר ק  19.01  1

גג  פלדה  מפרופילים  ראשיים  ומשניים  כולל 
אגדים  וכל  המפורט  בתוכנית  ופרטי 

הקונסטרוקציה . הכל  עפ"י  תוכנית  אדריכלות 
וקונסטרוקציה 

19.01.0010 

507,266.76 18,116.67 28.00 ןוט

קירוי  עליון  במערכת  קירוי  טרמו  אקוסטית 
מסוג  קל  זיפ  או  אונדוליט  עפ"י  אדריכלות  כולל 

כל  פרטי  הביצוע   ,  תליה , פלשונגים  הכל 
לביצוע  מושלם  עפ"י  תוכנית  אדריכלות 

וקונסטרוקציה  כולל  תעלת  מרזב  בעובי   3 מ"מ 
מגולוון . פרטי  ביצוע  יועברו  ע"י  הקבלן  לאישור 

האדריכל/הקונסטרוקטור  לאישור .

19.01.0020 

691,726.00 494.09 1,400.00 ר"מ

צביעה  בצבע  מעכב  בעירה  למשך  0 21 דקות
ע"ג  קונסטרוקציה  ראשית  בגג  בהתאם 
להנחיות  שירותי  כבאות  ויועץ  הבטיחות .

19.01.0030 

107,602.04 3,842.93 28.00 ןוט

46,115.16 1,646.97 28.00 ןוט  הדלפה יליפורפ ןווליג

חיזוקים  למבנה  קיים  מפרופילים  שונים  כולל 
ברגים , ריתוכים , פלטקות  וכו 

19.01.0040 

19.01.0050 
98,818.20 16,469.70 6.00 ןוט

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2188 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
מבנה   02 מבנה  חדשנות 

פרק   22 אלמנטים  מתועשים .

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   22  א ל מ נ ט י ם   מ ת ו ע ש י ם .

 
 ת ת   פ ר ק  00. 22  ת ת   פ ר ק  0. 22

 תורעה

 שי .תורצוקמ םניה תויומכה יפיעסב תורדגהה
 ויביכרמ לכ לע טנמלאה תא עצבלו אורקל
 לכירדאה תויחנהל םאתהב םירתסנהו םייולגה
 .ןקת י"פעו טקיורפה להנמ וא/ו

 םינקת ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה תוירחאב
 םויס םע )תוקירפ תורקת( בתות תורקתל
 .תודובעה

 ,םירזפמ רובע םיחתפ תחיתפ ללוכ ריחמה
 .'וכו םילוקמר ,הרואת יפוג

 םניא רשא סבג ירניסו תורקת ןיב הבוג ירשגמ
 אלו הדיחיה ריחמב לולכ םריחמ ,ןיעל םייולג
 .דרפנב ורחמותי וא ובשוחי

 תיצקורטסנוק ללוכ תונושה תורקתה ריחמ
 יעצמא לכ ,ןייל ןייפ יליפורפ ,ןייל ןייפ האישנ
 יטרס Z+L יליפורפ ,רוביחו הילתל רזעה
 לטכפשו תוחישק תוניפ ,ןויריש יטרס ,קוזיח
 םא םג ,עבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה .אלמ
 .דרפנב ףיעסו ףיעס לכב רכזוה אל

 ללוכ םינושה םייופיצהו תוציחמה ריחמ
 ןוולוגמ הדלפ חפמ םילולסמ תיצקורטסנוק
 חפמ מ"ס 04@ םיבצינו ןקת י"פע יבועב
 מ"מ 5 יבועב דנבירפמוק ספ ,ןוולוגמ הדלפ
 ,הרקתו תוריק הפצר ללוכ םילולסמה ךרואל
 תיטסוקא המיטאל יניטראילופ קיטסמב םוטיא
 יבועבו מ"מ 5.21 סבג תוחול ,ריקה ידיצ ינשמ
 תוניפ ,ןויריש יטרס ,שרדנה י"פע ללוכ
 אלל- וטנ הדידמה .אלמ לטכפשו תוחישק
 םידדמנ יטסוקא דודיב ,חתפה ףוקשמ( םיחתפ
 םג ,עבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה )דרפנב
 .דרפנב ףיעסו ףיעס לכב רכזוה אל םא

 .הדידמל תויומכה לכ

רטמ

ת ת   פ ר ק   01. 22  מ ח י צ ו ת   ב י ת   ה מ ד ע   ק ו מ ו ת 
1+0 

קומת  קרקע   , בית  המדע   1 22.01.0001 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2189 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
Di amond  מחיצות  גבס  חד  קרומיות  מסוג

בעובי  כולל  של  12- 10 ס"מ , לרבות  מסלולים 
וניצבים  מפח  פלדה  מגולוון , בידוד  במזרוני 

צמר  זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24
ק"ג/מ"ק  וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים ,
עיבוד  פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל 

מלא  וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.01. 

31,918.86 208.62 153.00 ר"מ

מחיצות  גבס  ברוחב   20 ס"מ   ( על  פי  פרט  יועץ
אקוסטיקה).   2 לוחות  גבס  "סילברבורד " או 

"פיאנו " משני  צידי  המחיצה  על  גבי 
קונסטרוקציה  כפולה  מגולוונת  ושתי  שכבות 

נוספות  בין  שני  המסלולים . בידוד  במזרוני  צמר 
זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24 ק"ג/מ"ק 

וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים , עיבוד 
פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל  מלא 

וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.01. 

116,219.65 318.41 365.00 ר"מ

מחיצות  גבס  מוגנות  אש  ברוחב   20 ס"מ   ( על
פי  פרט  יועץ  אקוסטיקה).   2 לוחות  גבס  וורוד 

משני  צידי  המחיצה  על  גבי  קונסטרוקציה 
כפולה  מגולוונת  ושתי  שכבות  גבס  רגיל 

נוספות  בין  שני  המסלולים . בידוד  במזרוני  צמר 
זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24 ק"ג/מ"ק 

וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים , עיבוד 
פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל  מלא 

וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.01. 

72,498.81 340.37 213.00 ר"מ

מחיצות  גבס  מוגנות  אש  ברוחב   15 ס"מ   ( על
פי  פרט  יועץ  אקוסטיקה).   2 לוחות  גבס  וורוד 

משני  צידי  המחיצה  על  גבי  קונסטרוקציה 
כפולה  מגולוונת  ושתי  שכבות  גבס  רגיל 

נוספות  בין  שני  המסלולים . בידוד  במזרוני  צמר 
זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24 ק"ג/מ"ק 

וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים , עיבוד 
פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , הכנה  לצביעה 

וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.01. 

8,509.25 340.37 25.00 ר"מ

חיפוי  קיר  בלוחות  גבס  ירוק  ע"ג  אומגות  עבור
שקתות  וכיורים .

22.01. 
6,906.42 186.66 37.00 ר"מ

חיפוי  קיר  בלוחות  גבס  ירוק  על  גבי 
קונסטרוקציה  עבור  ניאגרה  נסתרת .

22.01. 
14,186.16 208.62 68.00 ר"מ

4/ F(ציר  עמודים)  חיפוי  בלוחות  גבס  ע"ג  עמוד
 כ-  4 מ"ר.  (אופן  החיפוי  לתאום  עם  מנהל 

הפרויקט )

22.01. 

570.95 570.95 1.00 'פמוק

 קומה   2 בית  המדע 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2190 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
Di amond  מחיצות  גבס  חד  קרומיות  מסוג

בעובי  כולל  של  12- 10 ס"מ , לרבות  מסלולים 
וניצבים  מפח  פלדה  מגולוון , בידוד  במזרוני 

צמר  זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24
ק"ג/מ"ק  וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים ,
עיבוד  פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל 

מלא  וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.01.0110 

30,667.14 208.62 147.00 ר"מ

מחיצות  גבס  ברוחב   20 ס"מ   ( על  פי  פרט  יועץ
אקוסטיקה).   2 לוחות  גבס  "סילברבורד " או 

"פיאנו " משני  צידי  המחיצה  על  גבי 
קונסטרוקציה  כפולה  מגולוונת  ושתי  שכבות 

נוספות  בין  שני  המסלולים . בידוד  במזרוני  צמר 
זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24 ק"ג/מ"ק 

וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים , עיבוד 
פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל  מלא 

וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.01.0120 

77,055.22 318.41 242.00 ר"מ

מחיצות  גבס  מוגנות  אש  ברוחב   20 ס"מ   ( על
פי  פרט  יועץ  אקוסטיקה).   2 לוחות  גבס  וורוד 

משני  צידי  המחיצה  על  גבי  קונסטרוקציה 
כפולה  מגולוונת  ושתי  שכבות  גבס  רגיל 

נוספות  בין  שני  המסלולים . בידוד  במזרוני  צמר 
זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24 ק"ג/מ"ק 

וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים , עיבוד 
פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל  מלא 

וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.01.0130 

210,008.29 340.37 617.00 ר"מ

חיפוי  קיר  בלוחות  גבס  ירוק  ע"ג  אומגות  עבור
שקתות  וכיורים .

22.01.0140 
7,839.72 186.66 42.00 ר"מ

חיפוי  קיר  בלוחות  גבס  ירוק  על  גבי 
קונסטרוקציה  עבור  ניאגרה  נסתרת .

22.01.0150 
10,639.62 208.62 51.00 ר"מ

סגירות  גבס  סביב  פירים  לשיחרור  עשן 
ומנדפים  בלוחות  גבס  וורוד  דו  קרומי  על  גבי 
מסלולים  וניצבים  לרבות  בידוד  צמר  זכוכית 

בעובי  "2  . הכל  עפ"י  מפרט  יועץ  אקוסטיקה .

22.01.0160 

26,746.44 318.41 84.00 ר"מ

סגירה  בלוחות  גבס  ירוק  סביב  פיר   (בשרותי
נשים  ) .

22.01.0170 
570.95 570.95 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2191 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מחיצה  אקוסטית  עם  פנלים  ניידים  על  מסילה 

תקרתית   , מידות  הפנלים  כ-  11 ס"מ  עובי 
 10 ס"מ   , הפנלים  יהיו  מפלטות  MD F עם 
מעכב  בעירה  ויעברו  אישור  כיבוי  אש  ותקן 

ישראלי   , בגמר  פורמיקה  בגוון  ותבע  לבחירת 
אדריכל   , בהתאם  למצוי  במפרט  קבלן  נבחר 

לעבודה  - העבודה  כוללת  כל  הנדרש  - מסילות 
, סגירות  ואישור  מתכנן  לייציבות  המחיצה .

22.01.0171 

97,720.25 3,908.81 25.00 ר"מ  

לוח  עץ  O SB מטופל  באישור  שירותי  כיבוי   ,
W 8  על  גבי  לוחות  גבס  או  קיר  בסימון

ברשימות  האדריכלות 

22.01.0172 

9,222.90 307.43 30.00 ר"מ

ת ת   פ ר ק   02. 22 ת ק ר ו ת   פ ר י ק ו ת   ב י ת  
ה מ ד ע   ק ו מ ו ת   0 +1

קומת  קרקע  בית  המדע   1

תקרת  גבס  בשטחים  וברצועות  בגדלים  שונים 
בסימון   C2 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.02.0010 
38,045.70 181.17 210.00 ר"מ

תקרת  למלות  מתכת  דגם  U3 1  ספק: 'יהודה
יבוא  ויצוא' .  בסימון   C3  בתכניות  וברשימת 
התגמירים  כולל  צמר  זכוכית    בידוד  אקוסטי .

22.02.0020 

53,263.00 543.50 98.00 ר"מ

E  :תקרת  אקוסטית  תותבת  לא  צפה  דגם
בגדלים  משתנים  Fo cus  ספק: 'יהודה  יבוא 

ויצוא' . בסימון   C6 בתכניות  וברשימת 
התגמירים .

22.02.0030 

76,857.50 307.43 250.00 ר"מ

תקרת  מגשי  מתכת   דגם: 180/ 60 ס"מ
Ho ok on corridor expanded  כולל 

בידוד  אקוסטי  פוקוס   Bספק: 'יהודה  יבוא 
ויצוא' . בסימון   C7 בתכניות  וברשימת 

התגמירים .

22.02.0040 

84,500.60 570.95 148.00 ר"מ

תקרה  אקוסטית  מלוחות  מינרלים   60/ 60 ס"מ
C9   בסימון O PTA .'ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.02.0050 

30,798.90 181.17 170.00 ר"מ

מגשרי  גובה  אנכיים  מלוחות  גבס  לסגירת 
הפרשי  גבהים  בין  תקרות , ברוחב  עד   50 ס"מ .

לתשלום  רק  החלק  הגלוי  לעין .

22.02.0070 

17,128.80 142.74 120.00 רטמ

קומה   2 בית  המדע 

תקרת  גבס  בשטחים  וברצועות  בגדלים  שונים
בסימון   C2 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

 22.02.0110 
19,022.85 181.17 105.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2192 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תקרת  למלות  מתכת  דגם  U3 1  ספק: 'יהודה
יבוא  ויצוא' .   כולל  צמר  זכוכית  עטוף  בסימון 

 C3 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.02.0120 

43,962.88 422.72 104.00 ר"מ

תקרת  מגשי  מתכת   דגם: 180/ 60 ס"מ
Ho ok on corridor expanded B   פוקוס +

ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא' . בסימון   C7 בתכניות 
וברשימת  התגמירים .

 
22.02.0130 

53,252.00 532.52 100.00 ר"מ

תקרה  אקוסטית  מלוחות  מינרלים   60/ 60 ס"מ
C9   אופטה   ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא' .  בסימון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.02.0140 

2,536.38 181.17 14.00 ר"מ

מגשרי  גובה  אנכיים  מלוחות  גבס  לסגירת 
הפרשי  גבהים  בין  תקרות , ברוחב  עד   50 ס"מ .

לתשלום  רק  החלק  הגלוי  לעין .

22.02.0160 

4,567.68 142.74 32.00 רטמ

ת ת   פ ר ק   03. 22 מ ע ב ד ו ת   ב י ת   ה מ ד ע  

קומת  קרקע   1 בית  המדע 

תקרת  אריחי  פח  מחורר  60/ 60 ס"מ  צבועים
בתנור  בגוון  לבחירה , עם  גיזה  שחורה  מסוג 

סאונדטקס  ומזרוני  צמר  סלעים  בעובי  "1 .
בסימון   C2 בתכניות .

22.03.0010 

47,735.55 203.13 235.00 ר"מ

סינרי  גבס  אופקיים  ברצועות  ובשטחים 
בגדלים  שונים .  בסימון   C4 בתכניות 

22.03.0020 
6,148.80 153.72 40.00 ר"מ

מגשרי  גובה  אנכיים  לסגירת  הפרשי  גבהים  בין 
תקרות .

22.03.0030 
9,838.08 153.72 64.00 רטמ

קומה   2 בית  המדע 

תקרת  אריחי  פח  מחורר  60/ 60 ס"מ  צבועים
בתנור  בגוון  לבחירה , עם  גיזה  שחורה  מסוג 

סאונדטקס  ומזרוני  צמר  סלעים  בעובי  "1 .
בסימון   C2 בתכניות .

22.03.0040 

106,643.25 203.13 525.00 ר"מ

תקרת  מגשי  פח  ברוחב   30 ס"מ  צבועים  בתנור
בגוון  לבחירה , עם  גיזה  שחורה  מסוג 

סאונדטקס  ומזרוני  צמר  סלעים  בעובי  "1 .
בסימון   C3 בתכניות .

22.03.0050 

12,390.93 203.13 61.00 ר"מ

סינרי  גבס  אופקיים  ברצועות  ובשטחים 
בגדלים  שונים .  בסימון   C4 בתכניות .

22.03.0060 
33,203.52 153.72 216.00 ר"מ

מגשרי  גובה  אנכיים  לסגירת  הפרשי  גבהים  בין 
תקרות .

22.03.0070 
15,064.56 153.72 98.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2193 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
קומה   3

תקרת  אריחי  פח  מחורר  60/ 60 ס"מ  צבועים
בתנור  בגוון  לבחירה , עם  גיזה  שחורה  מסוג 

סאונדטקס  ומזרוני  צמר  סלעים  בעובי  "1 .
בסימון   C2 בתכניות .

22.03.0080 

19,500.48 203.13 96.00 ר"מ

סינרי  גבס  אופקיים  ברצועות  ובשטחים 
בגדלים  שונים .  בסימון   C4 בתכניות .

22.03.0090 
7,224.84 153.72 47.00 ר"מ

 ת ת   פ ר ק  04. 22  מ ח י צ ו ת   ח ד ש נ ו ת   ק ו מ ה   2

קומה   3 בית  החדשנות 

Di amond  מחיצות  גבס  חד  קרומיות  מסוג
בעובי  כולל  של  12- 10 ס"מ , לרבות  מסלולים 

וניצבים  מפח  פלדה  מגולוון , בידוד  במזרוני 
צמר  זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24

ק"ג/מ"ק  וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים ,
עיבוד  פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל 

מלא  וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.04.0210 

132,265.08 208.62 634.00 ר"מ

מחיצות  גבס  ברוחב   20 ס"מ   ( על  פי  פרט  יועץ
אקוסטיקה).   2 לוחות  גבס  "סילברבורד " או 

"פיאנו " משני  צידי  המחיצה  על  גבי 
קונסטרוקציה  כפולה  מגולוונת  ושתי  שכבות 

נוספות  בין  שני  המסלולים . בידוד  במזרוני  צמר 
זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24 ק"ג/מ"ק 

וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים , עיבוד 
פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל  מלא 

וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.04.0220 

26,109.62 318.41 82.00 ר"מ

מחיצות  גבס  מוגנות  אש  ברוחב   20 ס"מ   ( על
פי  פרט  יועץ  אקוסטיקה).   2 לוחות  גבס  וורוד 

משני  צידי  המחיצה  על  גבי  קונסטרוקציה 
כפולה  מגולוונת  ושתי  שכבות  גבס  רגיל 

נוספות  בין  שני  המסלולים . בידוד  במזרוני  צמר 
זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24 ק"ג/מ"ק 

וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים , עיבוד 
פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל  מלא 

וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.04.0230 

70,116.22 340.37 206.00 ר"מ

חיפוי  קיר  בלוחות  גבס  ירוק  ע"ג  אומגות  עבור
שקתות  וכיורים .

22.04.0240 
8,026.38 186.66 43.00 ר"מ

חיפוי  קיר  בלוחות  גבס  ירוק  על  גבי 
קונסטרוקציה  עבור  ניאגרה  נסתרת .

22.04.0250 
7,093.08 208.62 34.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2194 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
סגירות  גבס  סביב  פירים  לשיחרור  עשן 

ומנדפים  בלוחות  גבס  וורוד  דו  קרומי  על  גבי 
מסלולים  וניצבים  לרבות  בידוד  צמר  זכוכית 

בעובי  "2  . הכל  עפ"י  מפרט  יועץ  אקוסטיקה .

22.04.0260 

29,612.13 318.41 93.00 ר"מ

סגירה  בלוחות  גבס  ירוק  סביב  פיר   (בשרותי
נשים  ) .

22.04.0270 
570.95 570.95 1.00 'פמוק

לוח  עץ  O SB מטופל  באישור  שירותי  כיבוי   ,
W 8  על  גבי  לוחות  גבס  או  קיר  בסימון

ברשימות  האדריכלות 

22.04.0280 

36,891.60 307.43 120.00 ר"מ

 ת ת   פ ר ק  05. 22  מ ח י צ ו ת   ח ד ש נ ו ת   ק ו מ ה   3

קומה   4 בית  החדשנות 

Di amond  מחיצות  גבס  חד  קרומיות  מסוג
בעובי  כולל  של  12- 10 ס"מ , לרבות  מסלולים 

וניצבים  מפח  פלדה  מגולוון , בידוד  במזרוני 
צמר  זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24

ק"ג/מ"ק  וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים ,
עיבוד  פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל 

מלא  וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.05.0310 

198,606.24 208.62 952.00 ר"מ

מחיצות  גבס  ברוחב   20 ס"מ   ( על  פי  פרט  יועץ
אקוסטיקה).   2 לוחות  גבס  "סילברבורד " או 

"פיאנו " משני  צידי  המחיצה  על  גבי 
קונסטרוקציה  כפולה  מגולוונת  ושתי  שכבות 

נוספות  בין  שני  המסלולים . בידוד  במזרוני  צמר 
זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24 ק"ג/מ"ק 

וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים , עיבוד 
פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל  מלא 

וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

22.05.0320 

78,647.27 318.41 247.00 ר"מ

מחיצות  גבס  מוגנות  אש  ברוחב   20 ס"מ   ( על
פי  פרט  יועץ  אקוסטיקה).   2 לוחות  גבס  וורוד 

משני  צידי  המחיצה  על  גבי  קונסטרוקציה 
כפולה  מגולוונת  ושתי  שכבות  גבס  רגיל 

נוספות  בין  שני  המסלולים . בידוד  במזרוני  צמר
זכוכית  דחוס  בעובי   "2 ובצפיפות   24 ק"ג/מ"ק 

וכל  החיבורים , החיזוקים , האיטומים , עיבוד 
פתחים , פרופילי  גמר  בפינות , שפכטל  מלא 

וכל  חומרי  העזר  למיניהם . הכל  קומפלט .

 

22.05.0330 

11,572.58 340.37 34.00 ר"מ

חיפוי  קיר  בלוחות  גבס  ירוק  על  גבי 
קונסטרוקציה  עבור  ניאגרה  נסתרת .

22.05.0350 
10,013.76 208.62 48.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2195 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
סגירות  גבס  סביב  פירים  לשיחרור  עשן 

ומנדפים  בלוחות  גבס  וורוד  דו  קרומי  על  גבי 
מסלולים  וניצבים  לרבות  בידוד  צמר  זכוכית 

בעובי  "2  . הכל  עפ"י  מפרט  יועץ  אקוסטיקה .

22.05.0360 

56,358.57 318.41 177.00 ר"מ

לוח  עץ  O SB מטופל  באישור  שירותי  כיבוי   ,
W 8  על  גבי  לוחות  גבס  או  קיר  בסימון

ברשימות  האדריכלות 

22.05.0370 

30,743.00 307.43 100.00 ר"מ

 ת ת   פ ר ק  06. 22  ת ק ר ו ת   פ ר י ק ו ת   ח ד ש נ ו ת 
 ק ו מ ה   2

קומה   3 בית  החדשנות 

תקרת  גבס  בשטחים  וברצועות  בגדלים  שונים 
בסימון   C2 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.06.0210 
9,964.35 181.17 55.00 ר"מ

תקרת  למלות  מתכת  דגם  U31   + צמר
זכוכית  עטוף  ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא' .  בסימון 

 C3 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.06.0220 

72,707.84 422.72 172.00 ר"מ

FocusE    :תקרת  אקוסטית  תותבת  צפה  דגם
ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא' . בסימון   C5 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

22.06.0230 

57,540.69 258.03 223.00 ר"מ

תקרת  מגשי  מתכת   דגם: 180/ 60 ס"מ
Hook on corridor expanded  + פוקוס 

C7   ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא' . בסימוןB 
בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.06.0250 

88,716.80 554.48 160.00 ר"מ

חיפוי  תקרות  בספוגים  סופגי  רעש , ממלמין
מוקצף  חסין  אש  במידות  120/ 60 ס"מ , בגוון 
לבן , מודבקים  בקווים  נמשכים. (המחיר  כולל 

ביצוע  בשטחים  אופקיים  ו/או  משופעים  ) .
בסימון   C8 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.06.0255 

25,451.03 417.23 61.00 ר"מ

תקרה  אקוסטית  מלוחות  מינרלים   60/ 60 ס"מ
C9   אופטה   ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא' .  בסימון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.06.0260 

3,442.23 181.17 19.00 ר"מ

אי  תקרתי  מרחף-גריד   ( מטבחון  B/ A  ) ספק :
'יהודה  יבוא  יצוא' . בסימון  C1 0 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

22.06.0270 

29,469.88 669.77 44.00 ר"מ

lp  :תקרה  מאריחים  מאורכים  פריקים   דגם
C1 4  ספק : 'יהודה  יבוא  ויצוא' . בסימון   focus

בתכניות  וברשימת  התגמירים .
 
22.06.0280 

52,878.56 472.13 112.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2196 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
סינר  גבס   בצורת    L ברוחב  בפריסה  של

(  B  במטבחון)   כ-0 10 ס"מ
22.06.0290 

1,358.78 181.17 7.50 רטמ

מגשרי  גובה  אנכיים  מלוחות  גבס  לסגירת 
הפרשי  גבהים  בין  תקרות , ברוחב  עד   50 ס"מ .

לתשלום  רק  החלק  הגלוי  לעין .

22.06.0300 

856.44 142.74 6.00 רטמ

ת ת   פ ר ק   07. 22 ת ק ר ו ת   פ ר י ק ו ת   ח ד ש נ ו ת  
ק ו מ ה    3

קומה   4 בית  החדשנות 

תקרת  גבס  בשטחים  וברצועות  בגדלים  שונים 
בסימון   C2 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.07.0310 
10,689.03 181.17 59.00 ר"מ

תקרת  למלות  מתכת  דגם  U3 1  כולל  צמר
זכוכית  עטוף   ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא' .  בסימון 

 C3 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.07.0320 

30,013.12 422.72 71.00 ר"מ

Fo cus E :תקרת  אקוסטית  תותבת  צפה  דגם
ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא' . בסימון   C5 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

22.07.0330 

44,381.16 258.03 172.00 ר"מ

תקרת  מגשי  מתכת   דגם: 180/ 60 ס"מ
Hook on corridor expanded  + פוקוס 

C7   ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא' . בסימוןB
בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.07.0340 

72,082.40 554.48 130.00 ר"מ

חיפוי  תקרות  בספוגים  סופגי  רעש , ממלמין
מוקצף  חסין  אש  במידות  120/ 60 ס"מ , בגוון 
לבן , מודבקים  בקווים  נמשכים. (המחיר  כולל 

ביצוע  בשטחים  אופקיים  ו/או  משופעים  ) .
בסימון   C8 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.07.0350 

164,388.62 417.23 394.00 ר"מ

תקרה  אקוסטית  מלוחות  מינרלים   60/ 60 ס"מ
C9   אופטה   ספק: 'יהודה  יבוא  ויצוא' .  בסימון

בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.07.0360 

9,058.50 181.17 50.00 ר"מ

אי  תקרתי  מרחף-גריד   ( מטבחון  C  ) ספק :
'יהודה  יבוא  יצוא' . בסימון  C1 0 בתכניות 

וברשימת  התגמירים .

22.07.0370 

14,734.94 669.77 22.00 ר"מ

אלמנט  אקוסטי  דגם:  ba ffel  ספק : יהודה
open  space    יבוא  יצוא  או  שוו"א . בתקרת

בסימון  C- 13 בתכניות  וברשימת  התגמירים .

22.07.0380 

5,797.28 362.33 16.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2197 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

49,283.73 

1,268.19 

1,855.62 

258.03 

181.17 

142.74 

191.00

7.00

13.00

ר"מ

מטר

מטר

 E:םגד םיקירפ םיכרואמ םיחיראמ הרקת
sucof אובי הדוהי':קפס םינתשמ םילדגב 
 תמישרבו תוינכתב 41C ןומיסב .'אוציו

 .םירימגתה

ברוחב בפריסה של L  בצורת סינר גבס 
C1 1 בסימון ( B במטבחון) ס"מ  כ-0 10

בתכניות וברשימת התגמירים .

מגשרי גובה אנכיים מלוחות גבס לסגירת 
ס"מ . ברוחב עד  50 הפרשי גבהים בין תקרות ,

לתשלום רק החלק הגלוי לעין .

22.07.0390 

22.07.0400 

22.07.0410 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../198  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 תואסנולכ 32 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   23  כ ל ו נ ס א ו ת 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 23  כ ל ל י 

הערה : הפרויקט  מבוסס  חלקית  על  גבי 
כלונסאות  קיימים  ( 26 כלונסאות  בקטרים 
ובאורכים  שונים ) המחירים  כוללים  קידוח 
והחדרה  של  קוצים  אפוקסיים . המחירים 
כוללים  חיבורים  לקיים  וחציבה  מקומית 

קידוח  ויציקת  כלונסאות  בשיטת  C. F.A בקוטר
 60 ס"מ  כולל  החדרת  הברזל 

23.01.0010 
42,547.50 274.50 155.00 רטמ

קידוח  ויציקת  כלונסאות  בשיטת  C. F.A בקוטר
 70 ס"מ  כולל  החדרת  הברזל 

23.01.0020 
111,992.60 329.39 340.00 רטמ

קידוח  ויציקת  כלונסאות  בשיטת  C. F.A בקוטר
 80 ס"מ  כולל  החדרת  הברזל 

23.01.0030 
212,129.00 461.15 460.00 רטמ

256,927.32 4,940.91 52.00 ןוט ברזל  זיון  23.01.0040 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2199 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 33 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   33  מ ע '  ג ל ו י/ כ ב ו י   א ש   מ ש ו ל ב ת   ע ם 

 מ ע ' כ ר  יז ת   ח ר ו ם  
 

ת ת   פ ר ק   01. 33 ק ו מ ו ת   ת ח ת ו נ ו ת   ו מ ע ב ד ו ת  
מ ע ר כ ת   ג י ל ו י   א ש  

***************************************** 
1-מחירי  כל  הסעיפים  כוללים  אספקה , הובלה 

והתקנה  מושלמת  של  הציוד  לשביעות  רצונו 
של  המתכנן. 2-המזמין  שומר  לעצמו  את  הזכות

להגדיל  ו/או  לבטל  סעיפים  ללא  שינוי  במחירי 
היחידה  ו/או  לספק  את  הציוד  לפי  בחירה  ולא 

תהא  לקבלן  שום  עירעור  או  תביעות. 3-כל 
העבודה  תבוצע  ע"פי  המפרט  הכללי 

הבינמשרדי  פרק  08 , והתקן  הישראלי  20 12
ותקנים  אחרים  רלוונטים  אחרים. 4-מחיר 

MADE  ' המיתקן  כולל  את  הכנת   3 סטים  תוכ
.AS

 

***********************************  
************ 

רכזת  בקרה  אנלוגית  כתובתית  הרכזת  תכלול 
צג  L. C.D בעברית  ספק  כוח  עצמי  ומצברים 

בעלי  טעינה  עצמית , יחידה  לאבטחת  קצר 
, RS 232  ויחידה  לאבטחת  קו  מתח , כרטיס
תענה  על  דרישות  המפרט  תכלול   כתובות 
עבור  כל  האלמנטים  המפורטים  להלן  כולל 

30 % מקום  שמור  לעתיד   כולל  יחידה  משולבת 
לכריזת  חרום  דגם  טלפייר  כולל  מסד  " 19

33.01.0010 

7,685.86 7,685.86 1.00 'חי

לוח  משנה  הכולל  תצוגה  אלפא  נומרית 
בעברית  ובאנגלית  כולל  רקע  משתנה 
ירוק/אדום , כולל  כרטיסי  תקשורת  וכל 

האביזרים  הנדרשים  בלוח  הבקרה  ובלוח 
המשנה .

33.01.0020 

2,195.96 2,195.96 1.00 'חי

36,234.00 241.56 150.00 'חי  33.01.0030 ירטקלאוטופ גוסמ יגולנא ןשע יאלג

5,490.00 274.50 20.00 'חי  33.01.0040 םוח יאלג

1,262.70 252.54 5.00 'חי  DSA 33.01.0050- היצזנוי גוסמ ךא ל"נכ

1,317.60 131.76 10.00 'חי ינדי יוביכ 'עמ תלעפה/הקעזא הכישמ ןצחל 33.01.0070 

307.44 153.72 2.00 'חי תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 33.01.0080 

צופר  אזעקה/פינוי  עם  נצנץ  (FIRE)  60 פלשים
לדקה 

33.01.0090 
2,503.44 208.62 12.00 'חי

691.74 230.58 3.00 'חי םימ ןגומ תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 33.01.0100 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2200 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 33 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
יח ' אנלוגית  לקבלת  חיווי  ממפסק  זרימה  ברז

חשמלי  מערכת  ספרינקלרים 
33.01.0120 

658.80 164.70 4.00 'חי

658.80 164.70 4.00 'חי למשח יקספמ קותינל 'חי

מערכת  כיבוי  אש  אוטומטית  בחדר  תקשורת 
,  FM-200  ראשי   , הכוללת  מיכל  עם   20 ק"ג  גז

תושבת , ראש  הפעלה  חשמלי , הפעלה  ידנית ,
מפסק  לחץ , צנרת  נחושת , נחירי  פיזור , יח '
הפעלה  אנלוגית , תענה  על  תקני  המפרט 

33.01.0130 

33.01.0132 

32,939.40 32,939.40 1.00 'חי

מערכת  כיבוי  אש  אוטומטית  בארונות  חשמל ,
הכוללת  מיכל  עם   5 ק"ג  גז  FM-200  , תושבת ,

ראש  הפעלה  חשמלי , הפעלה  ידנית , מפסק 
לחץ , צנרת  נחושת , נחירי  פיזור , יח ' הפעלה 

אנלוגית , תענה  על  תקני  המפרט 

33.01.0135 

13,175.76 3,293.94 4.00 'חי

יח ' הפעלה  אנלוגית  לצופר  ולדימום  מערכות /
N. C N.O להפעלת  כיבויים 

33.01.0170 
922.29 307.43 3.00  'חי

856.44 142.74 6.00 'חי  33.01.0180 שא תותלד רורחשל טנגמרוטקלא

2,635.14 439.19 6.00 'חי  33.01.0190 םיטנגמורטקלא תלעפהל חוכ קפס

ארון  כבאיםעל  פי  תקן  UU KL כולל  מפה
סינופטית  למפוחי  עשן    כולל  דלתות  זכוכית 

בגודל  מתאים  לכלל  המערכות  כדלהלן    :
מערכת  פיקוד  ובקרה  לשליטה  על  גלוי  אש 

כולל  חייגן,עמדת  כריזת  חרום , לחצני  ניתוק 
חשמל  חברת  חשמל  גנראטור  ו  -UP S רכזת 

ולחצן  הפעלה  לחלונות  חשמל   , רכזת  מערכת 
טלפון  כבאים  יחידת  שומר  אינטרקום  לאזורי 
מחסה  פנל  גנרטור  חרום  וכל  מערכת  חרום 
אחרתכולל  חיווט  ע"י  כבלים  חסיני  אש  הכל 

ע"פ  התקן  ודרישת  כבוי  אש .

33.01.0220 

21,959.60 21,959.60 1.00 'פמוק

יחידת  ספק  כח  עם  מצברים  לעבודה  עם  מתח 
הרשת 

33.01.0240 
1,097.98 1,097.98 1.00 'חי

3,842.95 768.59 5.00 'חי  TTP ןופורקימ

מיקרופון  עם  לוח  מקשים  אינטגרלי  למיתוג 
אזורי  הכריזה  ולביצוע  הפעלות  מתוכנתות 

מראש 

33.01.0270 

33.01.0280 

4,062.52 2,031.26 2.00 'חי

7,905.44 1,976.36 4.00 'חי הזירכ ירוזא 21 לש גותימ סיטרכ 33.01.0310 

רמקול  תקרה  "6W 6-8 , כולל  גריל  קדמי  ושנאי
שקוע  בתקרה  כולל  גריל  לבן 

33.01.0330 
8,235.00 164.70 50.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2201 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 33 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
רמקול  חיצוני  מוגן  מים  מרחבי  0 36 בהספק

.  25W 
33.01.0350 

4,391.92 548.99 8.00  'חי

549.00 274.50 2.00 'חי  W51. קפסהב ינוציח הזירכ רפוש

חיווט  מושלם  ממערך  ההפצה  ועד  אביזרי  גילוי 
וכיבוי  וכריזת  חרום  תקני   לפי  דרישת  התקן 

הישראלי  20 12

33.01.0360 

33.01.0900 

4,940.91 4,940.91 1.00 'פמוק

בדיקה  ואישור  המערכת  ע"י  מכון  התקנים
הישראלי  לפי  תקן  20 12  כולל  בדיקת  כיבויים 

ללוחות  עד  לקבלת  תעודה  נקייה  מהערות ,
כולל  תיקון  כל  הלייקויים  הנדרשים.כולל  גלוי 

כבוי  ואינטגרציה 

33.01.0901 

3,293.94 3,293.94 1.00 'פמוק

ת ת   פ ר ק   02. 33 ק ו מ ו ת   ע ל י ו נ ו ת   מ ע ר כ ת  
ג י ל ו י   א ש  

***************************************** 
1-מחירי  כל  הסעיפים  כוללים  אספקה , הובלה 

והתקנה  מושלמת  של  הציוד  לשביעות  רצונו 
של  המתכנן. 2-המזמין  שומר  לעצמו  את  הזכות

להגדיל  ו/או  לבטל  סעיפים  ללא  שינוי  במחירי 
היחידה  ו/או  לספק  את  הציוד  לפי  בחירה  ולא 

תהא  לקבלן  שום  עירעור  או  תביעות. 3-כל 
העבודה  תבוצע  ע"פי  המפרט  הכללי 

הבינמשרדי  פרק  08 , והתקן  הישראלי  20 12
ותקנים  אחרים  רלוונטים  אחרים. 4-מחיר 

MADE  ' המיתקן  כולל  את  הכנת   3 סטים  תוכ
  .AS 

 

***********************************
************ 

33,818.40 241.56 140.00 'חי  33.02.0030 ירטקלאוטופ גוסמ יגולנא ןשע יאלג

1,372.50 274.50 5.00 'חי  33.02.0040 םוח יאלג

505.08 252.54 2.00 'חי  DSA 33.02.0050- היצזנוי גוסמ ךא ל"נכ

2,635.20 131.76 20.00 'חי ינדי יוביכ 'עמ תלעפה/הקעזא הכישמ ןצחל 33.02.0070 

153.72 153.72 1.00 'חי תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 33.02.0080 

צופר  אזעקה/פינוי  עם  נצנץ  (FIRE)  60 פלשים
לדקה 

33.02.0090 
4,589.64 208.62 22.00 'חי

691.74 230.58 3.00 'חי םימ ןגומ תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 33.02.0100 

יח ' אנלוגית  לקבלת  חיווי  ממפסק  זרימה  ברז
חשמלי  מערכת  ספרינקלרים 

33.02.0120 
658.80 164.70 4.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2202 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םורח תזירכ 'עמ םע תבלושמ שא יובכ/יולג 'עמ 33 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
658.80 164.70 4.00 'חי למשח יקספמ קותינל 'חי 33.02.0130 

מערכת  כיבוי  אש  אוטומטית  בארונות  חשמל ,
הכוללת  מיכל  עם   5 ק"ג  גז  FM-200  , תושבת ,

ראש  הפעלה  חשמלי , הפעלה  ידנית , מפסק 
לחץ , צנרת  נחושת , נחירי  פיזור , יח ' הפעלה 

אנלוגית , תענה  על  תקני  המפרט 

33.02.0135 

13,175.76 3,293.94 4.00 'חי

יח ' הפעלה  אנלוגית  לצופר  ולדימום  מערכות /
N. C N.O להפעלת  כיבויים 

33.02.0170 
1,229.72 307.43 4.00  'חי

1,712.88 142.74 12.00 'חי  33.02.0180 שא תותלד רורחשל טנגמרוטקלא

5,270.28 439.19 12.00 'חי  33.02.0190 םיטנגמורטקלא תלעפהל חוכ קפס

רמקול  תקרה  "6W 6-8 , כולל  גריל  קדמי  ושנאי
שקוע  בתקרה  כולל  גריל  לבן 

33.02.0330 
7,411.50 164.70 45.00 'חי

רמקול  חיצוני  מוגן  מים  מרחבי  0 36 בהספק
.  25W

33.02.0350 
1,097.98 548.99 2.00   'חי

274.50 274.50 1.00 'חי  W51 33.02.0360. קפסהב ינוציח הזירכ רפוש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2203 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   34  מ ע ר כ ת  ס פ ר י נ ק ל ר י ם  

 
ת ת   פ ר ק   01. 34   ס פ ר י נ ק ל ר י ם   ב י ת   ה מ ד ע 

 ק ו מ ו ת  0 +1

קומות  תחתונות 

צנורות  פלדה  מגולבנים  "סקדיול-40 " בקוטר
"2 /1 כולל  כל  הספחים , החזוקים  והתליות  לפי 

תקני   FM ו/או  UL .  הצנורות  מורכבים  גלוי 
תחת  תקרות , גגות  או  על  קירות , כוללצביעה ,

צנרות  מחוברים  בהברגה , ריתוך  או 
.QUIKCOUP

34.01.0010 

1,317.60 65.88 20.00 רטמ  

2,305.80 76.86 30.00 רטמ  34.01.0020 .4/3" רטוקב ל"נכ תורונצ

4,941.00 98.82 50.00 רטמ  34.01.0030 .1" רטוקב ל"נכ תורונצ

5,490.00 109.80 50.00 רטמ  34.01.0040 .1¼" רטוקב ל"נכ תורונצ

צנורות  כנ"ל  אך  סקדיול- 10 בקוטר  "1 ½
מחוברים  ב-Q UIKCOUP או  בריתוך .

34.01.0050 
62,586.00 109.80 570.00 רטמ

9,223.20 131.76 70.00 רטמ  34.01.0060 .2" רטוקב ךא ל"נכ תורונצ

19,269.90 142.74 135.00 רטמ  34.01.0070 .םיחפס ללוכ אל 3" רטוקב ל"נכ תורונצ

9,882.00 164.70 60.00 רטמ  34.01.0080 .4" רטוקב ל"נכ תורונצ

14,603.40 208.62 70.00 רטמ  34.01.0090 .6" רטוקב ל"נכ תורונצ

תוספת  עבור  ספחים  בקוטר   "3 הסתעפויות ,
צלבים , קשתות .

34.01.0100 
5,709.60 142.74 40.00 'חי

4,941.00 164.70 30.00 'חי  34.01.0110 .4" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

3,129.30 208.62 15.00 'חי  34.01.0120 .6" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

T YPE  ספרינקלרים  אוטומטיים  מברונזה  דגם
UP RIGHT או  PE NDENT עם  הברגה  " ½

NP T מקדם  זרימה  T=74C ,K=6 .5 תגובה 
. Q.R.  מהירה

34.01.0130 

10,540.80 87.84 120.00 'חי

1,976.40 98.82 20.00 'חי  C141=T. 34.01.0140 החיתפ תרוטרפמט ךא ל"נכ

2,196.00 109.80 20.00 'חי  34.01.0150 .םורכ םיפוצמ ךא ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2204 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ספרינקלרים  אוטומטיים  מטיפוס  תגובה 

מהירה  .Q .R להתקנה  בתקרות  תלויות  דגם 
PE NDENT RECESSED TYPE מצופים 
כרום  כל  השאר  כנ"ל, T=74C ,K=6 .5 כולל 

כוס .

34.01.0160 

20,532.60 120.78 170.00 'חי

22,399.20 131.76 170.00 'חי  DELAECNOC. 34.01.0170 םגד םירלקנירפס ךא ל"נכ

Q .R.  ספרינקלרים  אוטומטיים  תגובה  מהירה
דגם  SI DE WALL מברונזה  מצופים  כרום 

מקדם  זרימה  K=5.6 , כולל  כוס .

34.01.0180 

1,098.00 109.80 10.00 'חי

ניפל  התאמה  לספרינקלרים , קוטר  כניסה  "1 ,
קוטר  יציאה  "½ .

34.01.0190 
439.20 43.92 10.00 'חי

צנור  גמיש  לחבור  ספרינקלר  בתקרה  אקוסטית 
באורך  עד  0 15 ס"מ .

34.01.0200 
74,664.00 219.60 340.00 'חי

מגוף  פרפר  מאושר  ע"י   UL ו/או   FM עם
MI CRO SWITCH חשמלי  בקוטר   "2 כולל 

אוגנים  נגדיים  לחץ  עבודה   16 אטמ' .

34.01.0210 

2,195.96 548.99 4.00 'חי

1,866.56 933.28 2.00 'חי  34.01.0220 .3" רטוקב ףוגמ ל"נכ

2,195.96 1,097.98 2.00 'חי  34.01.0230 4" רטוקב ףוגמ ל"נכ

4,282.11 1,427.37 3.00 'חי  34.01.0240 .6" רטוקב ףוגמ ל"נכ

1,756.77 1,756.77 1.00 'חי  34.01.0250 .8" רטוקב ףוגמ ל"נכ

אוגנים  CL ASS-150 מיוצרים  בכבישה  בקוטר
 "2 וריתוכים  לצנור .

34.01.0260 
790.56 98.82 8.00  'חי

483.12 120.78 4.00 'חי  34.01.0270 .3" רטוקב ל"נכ

702.72 175.68 4.00 'חי  34.01.0280 .4" רטוקב ל"נכ

1,317.60 219.60 6.00 'חי  34.01.0290 .6" רטוקב ל"נכ

549.00 274.50 2.00 'חי  34.01.0300 8" רטוקב ל"נכ

מגוף  אל  חוזר  UL -FM בקוטר   "6 עם  אוגנים
ואוגנים  נגדיים .

34.01.0310 
1,427.37 1,427.37 1.00 'חי

527.04 131.76 4.00 'חי  34.01.0320 .4"-6"-8" רטוקב םיפוגמל ץיווס ורקימ

UL -FM  לפי ( FLOW-SWITCH)  בקר  זרימה
להתקנה  על  צנורות  בקוטר  "6-"4 .

34.01.0330 
2,854.76 713.69 4.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2205 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מערכת  בקרה  כולל  ברז  ניקוז  "2 , בקר  זרימה
SI GHT)  מראה  זרימה ( FLOW SWITCH)

GLASS ) מנומטר .

34.01.0340 

1,756.76 878.38 2.00  'פמוק

1,921.45 384.29 5.00 'פמוק  34.01.0350 .4/3" רטוקב MF-LU ץחל קרופ

658.80 164.70 4.00 'חי  .זוקינל 1" ירודכ זרב

ברז  אזעקה  אוטומטי  למערכת  הספרינקלרים 
בקוטר   "8 כולל  ברז  אזעקה , ברז  שער  עם  ציר 

מתרומם  דגם  OS&Y , תא  בילום,  2
מנומטרים , פעמון  מים , ברז  ניקוז  ובדיקה 

ומערכתהסנקה .

34.01.0360 

34.01.0370 

13,175.76 13,175.76 1.00 'פמוק

מדי  לחץ  בקוטר   "4 עד   15 אטמ ' כולל  ברז
וסיפון .

34.01.0380 
3,513.52 439.19 8.00 'חי

אספקה  בלבד  של  ספרינקלרים  רזרביים  מכל 
הסוגים .

34.01.0390 
1,756.80 87.84 20.00 'חי

1,647.00 65.88 25.00 'חי  .מ"ס 5x01 תודימב ןומיס יטלש

הרצה  והפעלה  של  מערכות  הספרינקלרים 
במלואה  לשביעות  רצון  המפקח .

34.01.0400 

34.01.0410 
4,391.92 4,391.92 1.00 'פמוק

קבלת  אישור  מכון  התקנים  ושירותי  הכבאות 
למערכות  הספרינקלרים .

34.01.0420 
5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

ת ת   פ ר ק   11. 34  ס פ ר י נ ק ל ר י ם   ב י ת  
ה ח ד ש נ ו ת   ק ו מ ו ת   2 +3

 תונוילע תומוק

צנורות  פלדה  מגולבנים  "סקדיול-40 " בקוטר
"2 /1 כולל  כל  הספחים , החזוקים  והתליות  לפי 

תקני   FM ו/או  UL .  הצנורות  מורכבים  גלוי 
תחת  תקרות , גגות  או  על  קירות , כוללצביעה ,

צנרות  מחוברים  בהברגה , ריתוך  או 
.QUIKCOUP

34.11.0010 

1,317.60 65.88 20.00 רטמ  

2,305.80 76.86 30.00 רטמ  34.11.0020 .4/3" רטוקב ל"נכ תורונצ

9,882.00 98.82 100.00 רטמ  34.11.0030 .1" רטוקב ל"נכ תורונצ

6,588.00 109.80 60.00 רטמ  34.11.0040 .1¼" רטוקב ל"נכ תורונצ

צנורות  כנ"ל  אך  סקדיול- 10 בקוטר  "1 ½
מחוברים  ב-Q UIKCOUP או  בריתוך .

34.11.0050 
82,350.00 109.80 750.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2206 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
11,858.40 131.76 90.00 רטמ  34.11.0060 .2" רטוקב ךא ל"נכ תורונצ

21,411.00 142.74 150.00 רטמ  34.11.0070 .םיחפס ללוכ אל 3" רטוקב ל"נכ תורונצ

10,705.50 164.70 65.00 רטמ  34.11.0080 .4" רטוקב ל"נכ תורונצ

16,689.60 208.62 80.00 רטמ  34.11.0090 .6" רטוקב ל"נכ תורונצ

תוספת  עבור  ספחים  בקוטר   "3 הסתעפויות ,
צלבים , קשתות .

34.11.0100 
7,137.00 142.74 50.00 'חי

6,588.00 164.70 40.00 'חי  34.11.0110 .4" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

3,129.30 208.62 15.00 'חי  34.11.0120 .6" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

T YPE  ספרינקלרים  אוטומטיים  מברונזה  דגם
UP RIGHT או  PE NDENT עם  הברגה  " ½

NP T מקדם  זרימה  T=74C ,K=6 .5 תגובה 
. Q.R.  מהירה

34.11.0130 

10,540.80 87.84 120.00 'חי

494.10 98.82 5.00 'חי  C141=T. 34.11.0140 החיתפ תרוטרפמט ךא ל"נכ

2,196.00 109.80 20.00 'חי  .םורכ םיפוצמ ךא ל"נכ

ספרינקלרים  אוטומטיים  מטיפוס  תגובה 
מהירה  .Q .R להתקנה  בתקרות  תלויות  דגם 
PE NDENT RECESSED TYPE מצופים 
כרום  כל  השאר  כנ"ל, T=74C ,K=6 .5 כולל 

כוס .

34.11.0150 

34.11.0160 

21,740.40 120.78 180.00 'חי

23,716.80 131.76 180.00 'חי  DELAECNOC. 34.11.0170 םגד םירלקנירפס ךא ל"נכ

Q .R.  ספרינקלרים  אוטומטיים  תגובה  מהירה
דגם  SI DE WALL מברונזה  מצופים  כרום 

מקדם  זרימה  K=5.6 , כולל  כוס .

34.11.0180 

2,196.00 109.80 20.00 'חי

ניפל  התאמה  לספרינקלרים , קוטר  כניסה  "1 ,
קוטר  יציאה  "½ .

34.11.0190 
878.40 43.92 20.00 'חי

צנור  גמיש  לחבור  ספרינקלר  בתקרה  אקוסטית 
באורך  עד  0 15 ס"מ .

34.11.0200 
79,056.00 219.60 360.00 'חי

מגוף  פרפר  מאושר  ע"י   UL ו/או   FM עם
MI CRO SWITCH חשמלי  בקוטר   "2 כולל 

אוגנים  נגדיים  לחץ  עבודה   16 אטמ' .

34.11.0210 

2,195.96 548.99 4.00 'חי

2,799.84 933.28 3.00 'חי  34.11.0220 .3" רטוקב ףוגמ ל"נכ

2,195.96 1,097.98 2.00 'חי  34.11.0230 4" רטוקב ףוגמ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2207 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
2,854.74 1,427.37 2.00 'חי  34.11.0240 .6" רטוקב ףוגמ ל"נכ

אוגנים  CL ASS-150 מיוצרים  בכבישה  בקוטר
 "2 וריתוכים  לצנור .

34.11.0250 
790.56 98.82 8.00  'חי

724.68 120.78 6.00 'חי  34.11.0260 .3" רטוקב ל"נכ

1,054.08 175.68 6.00 'חי  34.11.0270 .4" רטוקב ל"נכ

878.40 219.60 4.00 'חי  34.11.0280 .6" רטוקב ל"נכ

263.52 131.76 2.00 'חי  34.11.0290 .4"-6" רטוקב םיפוגמל ץיווס ורקימ

UL -FM  לפי ( FLOW-SWITCH)  בקר  זרימה
להתקנה  על  צנורות  בקוטר  "6-"4 .

34.11.0300 
1,427.38 713.69 2.00 'חי

מערכת  בקרה  כולל  ברז  ניקוז  "2 , בקר  זרימה
SI GHT)  מראה  זרימה ( FLOW SWITCH)

GLASS ) מנומטר .

34.11.0310 

1,756.76 878.38 2.00  'פמוק

768.58 384.29 2.00 'פמוק  34.11.0320 .4/3" רטוקב MF-LU ץחל קרופ

329.40 164.70 2.00 'חי  34.11.0330 .זוקינל 1" ירודכ זרב

מדי  לחץ  בקוטר   "4 עד   15 אטמ ' כולל  ברז
וסיפון .

34.11.0340 
878.38 439.19 2.00 'חי

אספקה  בלבד  של  ספרינקלרים  רזרביים  מכל 
הסוגים .

34.11.0350 
1,756.80 87.84 20.00 'חי

1,647.00 65.88 25.00 'חי  .מ"ס 5x01 תודימב ןומיס יטלש

הרצה  והפעלה  של  מערכות  הספרינקלרים 
במלואם  לשביעות  רצון  המפקח .

34.11.0360 

34.11.0370 
5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

קבלת  אישור  מכון  התקנים  ושירותי  הכבאות 
למערכות  הספרינקלרים .

34.11.0380 
5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2208 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   35  מ ע ר כ ו ת   מ ת ך   נ מ ו ך   ו מ נ י י ת  ח ש מ ל  

 
 ת ת   פ ר ק  02. 35  ק ו מ ו ת   ת ח ת ו נ ו ת   ו מ ע ב ד ו ת 

 מ ע ר כ ת   מנ  י ית    ח שמ ל   ו מ י ז ו ג   א ו י ר  

 מונה  רב  ערוצי  מדגם   ,Q NG-4  המאפשר   4
 מדידות  תלת  או     12   חד  פאזיות  נפרדות 

במונה.כולל  תכנות   הפעלה  ובדיקה  כולל 
התקנה  וחווט  בלוח  החשמל .

35.02.0010 

3,952.74 1,317.58 3.00 'חי

 מונה  רב  ערוצי  מדגם   ,QNG-16 .כולל  תכנות
 הפעלה  ובדיקה  כולל  התקנה  וחווט  בלוח 

החשמל .

35.02.0011 

7,246.68 2,415.56 3.00 'חי

2,744.95 2,744.95 1.00 'חי  35.02.0030 .הנבמ תרקב תכרעמל קשממ תנקתהו הקפסא

7,905.60 21.96 360.00 'חי  1.0/05A דע םרז הנשמ

חיווט  קומפלט  של  כל  המערכת  בלוחות  חשמל 
וכל  רכיבי  המצערכת  כולל  חיבור  לברת  המבנה 

35.02.0040 

35.02.0060 

5,489.90 5,489.90 1.00  . 'פמוק

 אספקת  תוכנה  לקריאה  והפקת  חשבונות 
והתקנתה  כולל  רישיון  לשימוש  ללא  הגבלה  של 

משתמשים  .יכולת  לאיסוף  נתונים  מהמונים 
וניתוח  הנתונים  כולל  יצירת  גרפיםופרופיל 

עומסלהנפקת  תיאורי  חשבונות  חשמל  בתעו"ז 
או  רגיל  כולל  קנסות   PF ומידע  על  שיא 

ביקושקבלת  התראה  בזמן  אמת.כולל  פילוג 
דוחות  ע"פ  דרישת  המזמין  ואפשרות  הנפקת 

דוחות  ללא  הגבחה  עצמאית  ללא  תשלום 
חודשי  לספק 

35.02.0070 

7,685.86 7,685.86 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2209 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  03. 35  ק ו מ ו ת   ע ל י ו נ ו ת   מ ע ר כ ת   ד ו 

 ס י ט ר י ת   ו ט ל פ ו ן   כ ב א י ם 

כללימערכת  אינטרקום  המיועדת  להתקנה 
בחדרי  מחסה . בכל  חדר  מחסה  תותקן  יחידת 
אינטרקום  Ha ndfree  בצבע  אדום . היחידה 

תותקן  בגובה  1.20מ' . כוללת  לחצן  קריאה 
גדול  לחירום  כולל  זיהוי  בכתב  ברייל . המערכת 

תאפשר  דיבור  דו-כיווני  Du plex ללא  צורך 
בלחיצה  על  כפתור  דיבור.בבניין  תותקן  עמדת 

שומר  מרכזית  דיגיטלית  שולחנית  כוללת 
שפופרת  דיבור . עמדת  השומר  בצבע  אדום 

בעלת  צג   Di splay אשר  יאפשר  לראות  מהיכן 
התקבלה  הקריאה , במידה  והתבצעו  מספר 

קריאות , ניתן  יהיה  לזהות  בעמדת  השומר  את 
כל  הקריאות  ולחזור  אליהן  לפי  הסדר  בו  בוצעו .

מערכת  האינטרקום  עובדת  בשיטת 
Si mpleBus חיווט  המערכת  יתבצע  ב  -  2

גידים  בלבד  (2x0.8) . המערכת  כדוגמת  תוצרת
Co melit המיובאת  ומשווקת  ע"י  חב ' אגבר 

אלקטרוניקה 

 

עמדת  שומר  דיגיטלית  שולחנית  בצבע  אדום 
Di splay  כוללת  שפופרת  דיבור , כוללת  צג

24 v AC/DC .  לזיהוי  עמדת  הקריאה . פועלת
המערכת  עובדת  בשיטת  SimpleBus .כדוגמת 

90 32 המיובא  ומשווק  ע"י   חב ' אגבר 
אלקטרוניקה .

35.03.0010 

823.49 823.49 1.00 'חי

שלוחת  דיבור  Ha ndfree  למערכת
Si mpleBus בצבע  אדום , בעלת  לחיץ  קריאה 

חירום  אחד  גדול , כולל  זיהוי  בכתב  ברייל , כולל 
נורית  Le d  לחיווי . כדוגמת   09 27 המיובא 

ומשווק  ע"י  חב '  אגבר  אלקטרוניקה .

35.03.0020 

658.80 219.60 3.00 'חי

+   1A   24   + מטעןvDC 5A  ספק  כח  ראשי
יציאת  מגע  ממסר , כולל  גיבוי  מצברים 

(2x4.5A)  + קופסת  מתכת   + מנעול , דגם 
0598 80 תוצרת   VandalVeto , מתחבר 

לעמדת  שומר  כדוגמת  03 29 המיובא  ומשווק 
ע"י  חב ' אגבר  אלקטרוניקה .

35.03.0030 

1,646.97 1,646.97 1.00 'חי

חיווט  והתקנה  בכבל  אש  2x 0.8 לכל  המערכת
קומפ '

35.03.0040 
5,489.90 5,489.90 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2210 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  04. 35  ק ו מ ו ת   ע ל י ו נ ו ת   מ ע ר כ ת 

 מ נ י י ת   ח ש מ ל   ו מ י ז ו ג   א ו י ר 

 מונה  רב  ערוצי  מדגם   ,Q NG-4  המאפשר   4
 מדידות  תלת  או     12   חד  פאזיות  נפרדות 

במונה.כולל  תכנות   הפעלה  ובדיקה  כולל 
התקנה  וחווט  בלוח  החשמל .

35.04.0010 

3,952.74 1,317.58 3.00 'חי

מונה  רב  ערוצי  מדגם   ,QNG-16 .כולל  תכנות
הפעלה  ובדיקה  כולל  התקנה  וחווט  בלוח 

חשמל .

35.04.0011 

4,831.12 2,415.56 2.00 'חי ה

2,744.95 2,744.95 1.00 'חי  35.04.0030 .הנבמ תרקב תכרעמל קשממ תנקתהו הקפסא

2,635.20 21.96 120.00 'חי  1.0/05A דע םרז הנשמ

חיווט  קומפלט  של  כל  המערכת  בלוחות  חשמל 
וכל  רכיבי  המצערכת  כולל  חיבור  לברת  המבנה 

35.04.0040 

35.04.0060 

5,489.90 5,489.90 1.00  . 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2211 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   36  מ ע ר כ ו ת  ו ו א ק ו ם   א ו ו י ר -ד  חו ס   ג ז י ם  

ש ו נ י ם   ו צ י ו ד   מ ע ב ד ת י  

ת ת   פ ר ק   01. 36 מ ע ר כ ו ת   צ נ ר ת   ו ו א ק ו ם  
ו א ו ו י ר -ד ח ו ס  

צנורות  נחושת  דגם   L בקוטר  חיצוני  של   12
מ"מ  מורכבים  על  קירות , תחת  תקרות 

וברהיטים  מעבדתיים . כולל  כל  הווים , פרופילי 
אוניסטרטים , התמיכות , הסתעפויות  כפופים ,

השרוולים  הרושים  וכו' , וכן  צבע .

36.01.0010 

15,811.20 87.84 180.00 רטמ

15,811.20 98.82 160.00 רטמ  36.01.0020 .מ"מ 51 רטוקב ל"נכ

16,909.20 120.78 140.00 רטמ  36.01.0030 .מ"מ 91 רטוקב ל"נכ

10,705.50 142.74 75.00 רטמ  36.01.0040 .מ"מ 52 רטוקב ל"נכ

10,705.50 142.74 75.00 רטמ  36.01.0050 .מ"מ 23 רטוקב ל"נכ

16,470.00 164.70 100.00 רטמ  36.01.0060 .מ"מ 93 רטוקב ל"נכ

13,834.80 197.64 70.00 רטמ  36.01.0070 .מ"מ 05 רטוקב ל"נכ

12,627.00 252.54 50.00 רטמ  36.01.0080 .מ"מ 36 רטוקב ל"נכ

חבורים  קצרים  (באורכים  של  עד   55 ס"מ ) אל
הברזים  המעבדתיים  המורכבים  על  חלקי  רהוט

מעבדתי . האורך  ימדד  מצנורות  האספקה 
(העוברים  בד"כ  באופן  אופקי  תחת  רהיטים 

מעבדתיים ) ועד  החבור  אל  הברזים 
המעבדתיים , החבורים  ייעשו  מצנורות  נחושת 
בקוטר   15 מ"מ  ויכללו  שני  רקורדים  מנחושת 

ואת  כל  האביזרים  הדרושים  לגזים  שונים .

 
36.01.0090 

19,214.50 384.29 50.00 'חי

אספקה  והרכבה  של  מגוף  וואקום  או  אוויר 
דחוס . המגוף  מטפוס  כדורי  תוצרת 

"APPOLO"  או  שוה-ערך  בקוטר   15 מ"מ  עם 
רקורד .

 

36.01.0100 

2,196.00 219.60 10.00 'חי

3,952.80 263.52 15.00 'חי  36.01.0110 .מ"מ 91 רטוקב ףוגמ ל"נכ

2,854.70 285.47 10.00 'חי  36.01.0120 .מ"מ 52 רטוקב ףוגמ ל"נכ

614.86 307.43 2.00 'חי  36.01.0130 .מ"מ 23 רטוקב ףוגמ ל"נכ

658.78 329.39 2.00 'חי  36.01.0140 .מ"מ 93 רטוקב ףוגמ ל"נכ

1,086.99 362.33 3.00 'חי  36.01.0150 .2" רטוקב ףוגמ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2212 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
395.27 395.27 1.00 רטמ  36.01.0160 .3" רטוקב ףוגמ ל"נכ

 םיזג תרנצ תוכרעמ 20.63 קרפ תת
 2oC ןקנח-םייתדבעמ

צנורות  נחושת  דגם   K בקוטר  חיצוני  של   12
מ"מ  מורכבים  על  קירות , תחת  תקרות 

וברהיטים  מעבדתיים . כולל  כל  הווים , פרופילי 
אוניסטרטים , התמיכות , הסתעפויות  כפופים ,

השרוולים  הרושים  וכו' , וכן  צבע .

36.02.0010 

19,764.00 98.82 200.00 רטמ

19,764.00 98.82 200.00 רטמ  36.02.0020 .מ"מ 51 רטוקב ל"נכ

13,176.00 131.76 100.00 רטמ  36.02.0030 .מ"מ 91 רטוקב ל"נכ

8,235.00 164.70 50.00 רטמ  36.02.0040 .מ"מ 52 רטוקב ל"נכ

14,823.00 197.64 75.00 רטמ  36.02.0050 .מ"מ 23 רטוקב ל"נכ

חבורים  קצרים  (באורכים  של  עד   55 ס"מ ) אל
הברזים  המעבדתיים  המורכבים  על  חלקי  רהוט 

מעבדתי . האורך  ימדד  מצנורות  האספקה 
(העוברים  בד"כ  באופן  אופקי  תחת  רהיטים 

מעבדתיים ) ועד  החבור  אל  הברזים 
המעבדתיים , החבורים  ייעשו  מצנורות  נחושת 
בקוטר   12 מ"מ  ויכללו  שני  רקורדים  מנחושת 

ואת  כל  האביזרים  הדרושים  לגזים  שונים .

36.02.0060 

15,371.60 384.29 40.00 'חי

אספקה  והרכבה  של  מגוף  לגזים . המגוף
מטפוס  כדורי  תוצרת  "APPOLO " או 
שוה-ערך  בקוטר   15 מ"מ  עם  רקורד .

36.02.0070 

3,294.00 219.60 15.00 'חי

2,635.20 263.52 10.00 'חי  36.02.0080 .מ"מ 91 רטוקב ףוגמ ל"נכ

1,141.88 285.47 4.00 'חי  36.02.0090 .מ"מ 52 רטוקב ףוגמ ל"נכ

658.78 329.39 2.00 'חי  36.02.0100 .מ"מ 23 רטוקב ףוגמ ל"נכ

מערכת  של  שני  בלוני  גז  כולל  כל  האביזרים ,
, CONCOA  ווסתי  לחץ , סעפת  תוצרת

מורכבת  על  פנל  עם  מגופים  תוצרת 
HA RIS  ווסת  לחץ  תוצרת HA MLET

36.02.0110 

21,959.60 10,979.80 2.00  'פמוק

תוספת  ממוצעת  באחוזים  עבור  צינורות 
ST AIN LESS STEEL במקום  צינורות 

נחושת .

36.02.0120 

1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2213 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 O.R( םילפוטמ םימ תרנצ 30.63 קרפ תת
 )WD-ו

, TYPE 1-סקדיול" P.V.C "  צינורות
GRADEI 40" , לפי  AS TM D-1785 בקוטר 

 12 מ"מ , מותקנים  על  קירות , תחת  תקרות 
וברהיטים  המעבדתיים . המחיר  כולל  את  כל 

האביזרים , התליות , והחיזוקים .

36.03.0010 

2,196.00 43.92 50.00 רטמ

2,196.00 54.90 40.00 רטמ מ"מ 51 רטוקב ל"נכ תורוניצ 36.03.0020 

3,074.40 76.86 40.00 רטמ מ"מ 91 רטוקב ל"נכ תורוניצ 36.03.0030 

2,635.20 87.84 30.00 רטמ מ"מ 52 רטוקב ל"נכ תורוניצ 36.03.0040 

2,196.00 87.84 25.00 רטמ מ"מ 23 רטוקב ל"נכ תורוניצ 36.03.0050 

4,392.00 109.80 40.00 רטמ  36.03.0060 .מ"מ 93 רטוקב ל,נכ תורוניצ

878.40 175.68 5.00 'חי  36.03.0070 .מ"מ 21 רטוקב םיקקוזמ םימל C.V.P ףוגמ

527.04 175.68 3.00 'חי מ"מ 51 רטוקב ל"נכ ףוגמ 36.03.0080 

439.20 219.60 2.00 'חי מ"מ 91 רטוקב ל"נכ ףוגמ 36.03.0090 

922.29 307.43 3.00 'חי מ"מ 52 רטוקב ל"נכ ףוגמ 36.03.0100 

1,317.56 329.39 4.00 'חי מ"מ 23 רטוקב ל"נכ ףוגמ 36.03.0110 

 םייתדבעמ םיזרב 40.63 קרפ תת

ברז  מים  מעבדתי  (מעל  קערת-כוס  או  מעל
כיור ) תוצרת  BR OEN מק"ט  15.213.009 .

36.04.0010 
32,939.50 658.79 50.00 'חי

4,391.92 1,097.98 4.00 'חי  36.04.0020 .900.772.51 ט"קמ ל"נכ

ברז  מעבדתי  כפול  נגדי  (מעל  שתי  קערות-כוס )
מק"ט  15.216.009.2 .

36.04.0030 
13,175.76 6,587.88 2.00 'חי

2,195.96 1,097.98 2.00 'חי  .900.912.90 ט"קמ ל"נכ

סוללת  ערבוב  מים  חמים  וקרים  מעל  כיור 
מעבדתי  תוצרת  BR OEN מק"ט 

.15.264.009

36.04.0040 

36.04.0050 

30,743.40 1,537.17 20.00   'חי

ברז  אוויר  דחוס  מעבדתי  בעל  שתי  יציאות 
נגדיות  תוצרת  BR OEN מק"ט  15.021.009 .

36.04.0060 
19,214.75 768.59 25.00 'חי

22,398.86 658.79 34.00 'חי תחא האיצי לעב סוחד ריווא זרב ל"נכ 36.04.0070 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2214 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
19,214.75 768.59 25.00 'חי  36.04.0080 .929.120.51 ט"קמ םוקאוו זרב ךא ל"נכ

5,270.32 658.79 8.00 'חי תחא האיצי לעב םוקאוו זרב ל"נכ

מקלחת  ביטחון  כולל  ראש  מקלחת  מצופה 
כרום-ניקל  בקוטר   15 ס"מ  וברז  כדורי  פתיחה 

מהירה  בקוטר  "1 (הצנרת  ביניהם  נמדדת 
בנפרד) .

36.04.0090 

36.04.0100 

16,908.87 1,537.17 11.00 'חי

21,739.96 1,976.36 11.00 'חי ךרע-הוש וא NEORB םייניע תפטשמ 36.04.0110 

8ברז  גז  מעבדתי  כגון : חנקן, co2 , או  גז  אחר
BR OEN  כלשהו  בעל  יציאה  אחת  תוצרת
להרכבה  על  גבי  לוח  אפקי  או  אנכי . מק"ט 

.15.055.009

36.04.0120 

5,270.28 878.38 6.00   'חי

6,587.88 1,097.98 6.00 'חי  .900.310.51 ט"קמ ידגנ לופכ זרב ךא ל"נכ

ברז  מים  רגילים  או  מטופלים  למעבדות  עבור 
מנדף . תוצרת  BR OEN עם  פיה  במנדף  וברז 

פתיחה  בחזית  המנדף . מק"ט  005.009. 15
ומק"ט  19.418.009 .

36.04.0130 

36.04.0140 

17,677.57 768.59 23.00 'חי

BR OEN  למנדף . תוצרת CO 2 ,ברז  גז  חנקן
עם  פיה  במנדף  וברז  פתיחה  בחזית  המנדף .
מק"ט  15.235.009  + מק"ט  19.236.009 .

36.04.0150 

4,940.90 988.18 5.00 'חי

כנ"ל  אך  ברז  אוויר-דחוס  למנדף  מק"ט
.15.022.009  +  19.236.009

36.04.0160 
8,783.84 548.99 16.00   'חי

16,469.70 548.99 30.00 'חי  36.04.0170 .ףדנמל םוקאוו זרב ךא ל"נכ

ברז  מים  מטופלים  מעבדתי  מעל  קערה . או
מעל  קערות-כוס  תוצרת  BR OEN מק"ט 

15.416.009

36.04.0180 

17,567.68 1,097.98 16.00   'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2215 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 םוקאווה ןקתמ 50.63 קרפ תת
 יתדבעמ דויצו סוחד-ריווא

מתקן  ואקום   המתקן  יהיה  מדגם  "דופלקס "
ויכלול: 1 )  שתי  משאבות  וואקום  בתפוקה 

נומינלית  CFM 60 של  כל  אחת  לדרגת  וואקום 
של  TORR 0 .1 המשאבות  תהיינה  מדגם 

המופעל  ע"י  שמן. 2 )  מיכל  וואקום  ורטיקלי 
בנפח  0 50 ליטר  בנוי  לפי  תקני  AS MA לחץ 

בדיקה  0PSI 22 ויכלול  הסתעפות   "3 לוואקום ,
לפליטה  להורקה  לבקר  וואקום , לברז  ביטחון 

וכו'. 3 )  מילכוד  נוזלים  ופסולת  מפלדת 
אל-חלד , מצוייד  ביציאות  "½X 1  2 וברז 

הורקה  "3/4. 4 )  לוח  החשמל  ובקרה : להפעלה 
והפסקה  של  המשאבות  לפי  פרוגרמה. 5 ) בקרי 

וואקום : להפעלה  שבין  TORR 0 ,1 ועד 
TORR 3,0 6 )  מסננים : מפלדת  אל-חלד 

ומסננים  ביולוגיים .

36.05.0010 

71,368.70 71,368.70 1.00 'פמוק

מתקן  אוויר-דחוס  המתקן  יהיה  מדגם
"דופלקס " ויכלול: 1 )  שני  מדחסים  בספיקה 
. 115 PSI  0 32 כל  אחד , בלחץ  שלCFM  של

2 )  מייבש  אוויר  חשמלי  לספיקה  של 
, 45C  320 . טמפרטורת  הסביבה  עדCFM

כולל  בקר  לאיתור  תקלות , מנקז  אוטומטי 
חשמלי. 3 )  מיכל  לחץ  אנכי  בנפח  00 16 ליטר 

מאושר  על-ידי  בודק  מוסמך , כולל  מנקז 
אוטומטי  חשמלי , ויציאות  לאוויר-דחוס , בקרי 
לחץ , וכן  בקרי  לחץ , מד-לחץ , מנקז  אוטומטי 

חשמלי  וברז  משחרר  לחץ. 4 )  לוח  חשמל 
לפיקוד  והפעלה  של  זוג  המדחסים. 5 )  מסנן 
ראשוני  לספיקה  של  0CFM 32 לדרגת  סינון 

של   5 מיקרון  ושני  מסננים  סופיים  לדרגת  סינון 
1 מיקרון .

36.05.0020 

54,899.00 54,899.00 1.00   'פמוק

מתקן  סיחרור  מים  למעבדת  הידרוליקה  כולל :
1)   2 משאבות  טבולות  בספיקה  של  עד   80
מ"ק/שעה  ללחץ  של  0 ,6 אטמוספירות  כולל 
מערכת  משנה  תדר  לשני  המנועים. 2 )  לוח 

חשמל  ופיקוד  להפעלת  המשאבות , לפי 
פרוגרמה  מתאימה. 3 )  מערכת  מצופים  בבור 

השאיבה  להפעלה  והפסקה  של  המשאבות .

36.05.0030 

21,959.60 21,959.60 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2216 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 תונשדח הנבמ 20 הנבמ
 יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מתקן  אוסמוזה  הפוכה : מתקן  אוסמוזה  הפוכה

לספיקה  של  00 20 ליטר  ליממה, 0 15 ליטר 
לשעה  כולל  מסנן  ראשוני   5 מיקרון . שני  מסנני 

פחם  פעיל . יחידת  UV . מונה  מים  למים 
הגולמיים . משאבת  מינון  NaOH.  2 משאבות 

לחץ  מפלדת  אל-חלד . ממברנות  אוסמוזה 
הפוכה . מיכל  מי-מוצר . לוח  הפעלה  ופיקוד .

מגופים , צנרת  בין  הפריטים  השונים  וכל 
מערכות  הבקרה  והפיקוד .

36.05.0040 

46,115.16 46,115.16 1.00 'פמוק

תוספת  לסעיפים  מס '  36.05.010,
36.05.020, 05.030. 36 עבור  ציוד  המתאים 

לפעולה  בכל  מזג-אוויר  כולל  לוחות  חשמל 
TOTALY  ENCLOSED

36.05.0050 

23,057.58 7,685.86 3.00   'חי

מחליף  יונים  תוצרת  "זליון " או  שוה-ערך  דגם
"זליון  1000" .

36.05.0060 
10,540.64 1,317.58 8.00  'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2217 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 למשח 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   08  ח ש מ ל 

 ת ת   פ ר ק  00. 08  ת ת   פ ר ק  0 .8

תת  פרק  0 .8

הערות 

 םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-:הרעה
 לכו רזע דויצ ללוכ הלעפהו הנקתה,הקפסא
 .םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה

 בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1
 הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2.תויומכה
 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו
 תויתשתו למשחה ילבכ תא ןיקתהלו קפסל
 יאשר ןימזמה)3.ותעד לוקיש יפל לכה למשחה
 בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל
 .הדיחיה יריחמ תא תונשל ילבמ תויומכה
 רוביח תללוכ םילבכה תנקתהו הקפסא)4
 .ויתווצק ינשב לבכה

 לע .1:זרכמב תופתתשהל ףס יאנת
 לע .2.הלעמו 1-'א גוויס לעב תויהל ןלבקה
 ןוישיר לעב למשח סדנהמ קיסעהל ןלבקה
 לע .3.)הנשמ ןלבק אל( דבלב סדנהמ
 לע םיטרפ זרכמה יכמסמב שיגהל ןלבקה
 הובג חתמב תודובע שמח תוחפל לש עוציב
 םינש 5 ךלהמב ועצובש המוד לדוג רדסב
 תמישר שיגהל ןלבקה לע .4.תונורחא
 .םינופלטו רשק ישנא ללוכ םיצילממ

ת ת   פ ר ק   01. 08 ת א ו ר ת   ח ו ץ  .

***************************************** 
הערות: 1- מחירי  כל  הסעיפים  כוללים  אספקה ,

הובלה  והתקנה  מושלמת  של  הציוד  לשביעות 
רצונו  של  המתכנן. 2- המזמין  שומר  לעצמו  את 

הזכות  להוסיף  ו/או  לבטל  סעיפים  ללא  שינוי 
במחירי  היחידה  ו/או  לספק  חומרים  ולא  תהא 

לקבלן  שום  עירעור  או  תביעות. 3- כל  העבודה 
תבוצע  ע"פי  המפרט  הכללי  הבינמשרדי  פרק 
08 , ע"פי  חוק  החשמל  וע"פי  הנחיות  חברת 

החשמל  וחברת  בזק .
* ***************************************** 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2218 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 למשח 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
חפירה  ו/או  חציבה  של  תעלת  כבלים  במידות

מינימליות  של  רוחב   60 ס"מ  ועומק  0 10 ס"מ 
בכלים  ו/או  בידיים . בשטח  גנני , במדרכה ,

בכביש  או  בבטון  כולל  החזרת  השטח 
לקדמותו . הכל  בהתאם  לאמור  במפרט  הטכני 

המיוחד .

08.01.0015 

20,422.80 65.88 310.00 רטמ

שוחת  חשמל  עגולה  מתח  נמוך   מבטון  במידות
בקוטר   0 10 ס"מ  כולל  מכסה  לעומס 

כבד.40טון .

08.01.0020 

4,831.12 2,415.56 2.00 'חי

התחברות  לעמוד  תאורה  קיים  כולל  חציבה 
וחשיפת  צנרת  או  הכנת  פתח  לצנרת  כמפורט 
כולל  איטום  השוחה  חזרה  על  ידי  חומר  מעכב 

בערה  לשעתיים .

08.01.0025 

878.38 878.38 1.00 'פמוק

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור  סופי ,

. N2XY 5X16  כבל  בחתך

08.01.0030 

10,980.00 54.90 200.00 רטמ

כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור  סופי ,

. N2XY 5X10  כבל  בחתך

08.01.0035 

10,101.60 43.92 230.00 רטמ

מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך   35 ממ"ר
המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 

חומרי  העזר  הדרושים .

08.01.0040 

10,872.00 24.16 450.00 רטמ

צינור  פלסטי  שרשורי  בקוטר   80 מ"מ  דגם
קוברה  דו  שכבתי  של  וולטה  בל  כולל  חוט 
משיכה  מניילון  שזור  בקוטר   8 מ"מ  מיועד 
להשחלת  כבלים  תת  קרקעיים  עבור  כבלי 

תאורה  וכנידרש .

08.01.0051 

3,514.00 17.57 200.00 רטמ

צינור  פלסטי  שרשורי  בקוטר   50 מ"מ  דגם
קוברה  דו  שכבתי  של  וולטה  בל  כולל  חוט 
משיכה  מניילון  שזור  בקוטר   8 מ"מ  מיועד 
להשחלת  כבלים  תת  קרקעיים  עבור  כבלי 

תאורה  וכנידרש .

08.01.0055 

2,745.00 10.98 250.00 רטמ

אלקטרודות  הארקה  ממוטות  פלדה  מצופים 
נחושת  בקוטר   19 מ"מ  ובאורך  של  5 .1 מ '

תקועים  אנכית  בקרקע , כולל  ראש  קידוח , ראש 
הקשה , מהדק  טבעת  ,בתוך  שוחת  בקורת  ? 60
בעומק   60 ס"מ  עם  רצפת  חצץ  ,מכסה  ,שילוט 

וצביעה  קומפלט .

08.01.0060 

2,799.84 933.28 3.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2219 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 למשח 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מגש  אביזרים  כדוגמאת  כפר  מנחם  עבור   3

פנסים , המחיר  כולל:                      -אבטחה 
A 10 לכל  נורה  כולל  כיסוי  פלסטי. -סרגל 

מהדקים  מחרסינה.  -בורג  הארקה  מפליז .

-שלות  לחיזוק  הכבלים  הנכנסים  והיוצאים .
-חיווט  בכבלי  N2 XY בחתך  5 .2 ממ"ר  מהמגש 
 ועד  לכל  פנס. -מהדקי  לגרנד  מתאימים  לכבלי 

כניסהויציאה .

08.01.0090 

11,528.65 329.39 35.00 'חי

יסוד  עשוי  בטון  יצוק  ב- 30 במידות  ע"פ  חישובי
המהנדס  הקונסטרוקטור  מטעם  הקבלן  ואשר 
לא  יפחתו  מהמידות  הבאות  עבור  עמוד  גובה 
 10 מטר : עומק  בקרקע160ס"מ , רוחב  ואורך 

0 12 ס"מ , ומידות  חיצוניות  ע"פי  התוכניות 
כולל  ביצוע  הארקה  ליסוד  וברגי  יסוד .

08.01.0140 

7,905.44 988.18 8.00 'פמוק

עמוד  תאורה  קוני  ממפלדה  טבול  באבץ  חם 
כולל  פלטת  יסוד , עם  חיזוקים  בין  הפלטה  לגוף 

העמוד , הכנה  לתא  אביזרים  וכל  האביזרים 
הדרושים  להצבת  העמוד  ולחיבור  הזרוע 

בראשו . העמוד  בגובה  10 -8 מטר  לפי  תוכנית 
קומפלט  כולל  צבע  כולל  זרוע  כפולה .

08.01.0180 

28,108.32 3,513.54 8.00 'חי

אספקה  והתקנת  פנס  לתאורת  כבישים 
IP65  Exceed  Philips  LED     ורחובות

Street  Light  90W  5000K

08.01.0240 

32,939.40 2,195.96 15.00   'חי

יסוד  עשוי  בטון  יצוק  ב- 30 במידות  ע"פ  חישובי
המהנדס  הקונסטרוקטור  מטעם  הקבלן  ואשר 

לא  יפחתו  מהמידות  הבאות  עבור  עמוד  גובה   4
מטר : עומק  בקרקע160ס"מ , רוחב  ואורך  0 12

ס"מ , ומידות  חיצוניות  ע"פי  התוכניות  כולל 
ביצוע  הארקה  ליסוד  וברגי  יסוד .

08.01.0250 

14,493.38 658.79 22.00 'חי

עמוד  תאורה  קוני  ממפלדה  טבול  באבץ  חם 
כולל  פלטת  יסוד , עם  חיזוקים  בין  הפלטה  לגוף 

העמוד , הכנה  לתא  אביזרים  וכל  האביזרים 
הדרושים  להצבת  העמוד  ולחיבור  הזרוע 

בראשו . העמוד  בגובה  4-6מטר  לפי  תוכנית 
קומפלט  כולל  צבע  כולל  זרוע  כפולה .

08.01.0260 

45,895.52 2,086.16 22.00 'חי

אספקה  והתקנת  פנס  לתאורת  שבילים 
3000K  IP65  ALURA  LED  LED     ורחובות

W 60 סיטילייט 

08.01.0270 

48,311.12 2,195.96 22.00  'חי

LE D UPLIGHT  אספקה  והתקנת  פנס  הצפה
0W 3000K IP65 BEGA 25 מוגן  מים  מותקן 

ע"ג  שטוצר  נפרד  בעמוד  תאורה   4 מ' .

08.01.0280 

21,739.96 988.18 22.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2220 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 למשח 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

19,763.64 3,293.94 6.00 'חי

 תספוק ללוכ עקרק עוקש סנפ תנקתהו הקפסא
 76PIDELK0003W09 םימ ןגומ ןוטיב
 ןיב רבעמח תוילאיניגרוא רבעמ תואספוק ללוכ
 .'מ 3 דעןרפואינ לבכ תפסותב םיפוג

08.01.0290 

 למשח תונזה חותיפ 20.80 קרפ תת
 תרושקתו

חפירה  ו/או  חציבה  של  תעלת  כבלים
במידות  מינימליות  של  רוחב   90 ס"מ  ועומק 

0 12 ס"מ  בכלים  ו/או  בידיים . בשטח  גנני ,
במדרכה , בכביש  או  בבטון  כולל  החזרת  השטח

לקדמותו.במקום  שהחפירה  מבוצעת  בכביש 
מילוי  חזרה  ע"י  חומר  יעודי   CS FM הכל 

בהתאם  לאמור  במפרט  הטכני  המיוחד .

 

08.02.0015 

7,905.60 65.88 120.00 רטמ

שוחת  חשמל  מעבר     כולל  סימון  שוחה
בהטבעה  - 'זהירות  חשמל  'מבטון  במידות 

0/120/100 14 ס"מ  כולל  מכסה  לעומס  כבד .

08.02.0060 

4,831.12 2,415.56 2.00  'חי

שוחת  חשמל  עגולה  מתח  נמוך   מבטון  במידות
בקוטר   0 10 ס"מ  כולל  מכסה  לעומס 

כבד.40טון .

08.02.0070 

2,086.16 2,086.16 1.00 'חי

שוחת  תקשורת  עגולה  מתח  נמוך   מבטון
במידות  בקוטר    80 ס"מ  כולל  מכסה  לעומס 

כבד.40טון .

08.02.0075 

5,489.90 1,097.98 5.00 'חי

שרוול  בחפירה  מוכנה  מצינור  פי.וי.סי . קשיח
קוטר   "8 עובי  דופן  ע"פ  ח"ח  כולל  חוט  משיכה 

מניילון   8 מ"מ , סימון  קצוות  השרוול  ומוטות 
משיכה  באורך   20 ס"מ  בקצוות  החוט .

08.02.0095 

2,964.60 49.41 60.00 רטמ

צינור   בקוטר  0 21 מ"מ  דגם  קוברה  דו  שכבתי
של  וולטה  בל  כולל  חוט  משיכה  מניילון  שזור 

בקוטר   8 מ"מ  מ 

08.02.0100 

2,196.00 43.92 50.00 רטמ

צינור   בקוטר   50 מ"מ  דגם  קוברה  דו  שכבתי
של  וולטה  בל  כולל  חוט  משיכה  מניילון  שזור 

בקוטר   6 מ"מ  מיועד  להשחלת  כבלים  תת 
קרקעיים .

08.02.0105 

4,611.60 38.43 120.00 רטמ

צינור   בקוטר 75 מ"מ  דגם  קוברה  דו  שכבתי
של  וולטה  בל  כולל  חוט  משיכה  מניילון  שזור 

בקוטר   8 מ"מ  מיועד  להשחלת  כבלים  תת 
קרקעיים /

08.02.0107 

1,537.00 30.74 50.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2221 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



10/01/2022 

221 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 למשח 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

3,294.00 

96,624.00 

16.47 

120.78 

200.00

800.00

מטר

מטר

לעבודות - צינור פוליאתין מוצלב י.ק.ע 5. 13
מ"מ בחפירה מוכנה כולל  תקשורת בקוטר  75
מ"מ וסרט סימון  חוט משיכה מניילון בקוטר  8
ומפרט סטנדרטי  תיקני מתאים לפי מפרט  08

של בזק .

הובלה חיתוך קצוות כבל מסוג אלומיניום כולל 
ובדיקת מגר לפני החיבור הסופי וחיבור סופי ,

. NA2XY 4X240 כבל בחתך

08.02.0119 

08.02.0122 

7,136.87 7,136.87 1.00 'פמוק

פירוק תשתית קיימת  תת פרק 03. 08

פרוק מתקן חשמל על עמוד ליד חדר חשמל 
כולל פרוק שנאים ומערכת מנתקים כבלים 

מתח גבוה ומתח נמוך -קומפ '

08.03.0010 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../222  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 חותיפ 04 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 חותיפ 04 קרפ

 ףוציר 10.04 קרפ תת

משטח  מרוצף  בריצוף  מסוג  אריח  "ריבוע "
בגוון  צבעוני  לפי  תכנית  פיתוח  יציאה  מכיתת 

אם, 40* 40  כולל  מצעים   בעובי   60
ס"מ , מצע  חול , וגמת  "אקרשטיין  " .

40.01.0010 

208,580.40 156.24 1,335.00 ר"מ

אבן  גן  במידות  20/100/ 10 ס"מ  תוצרת
אקרשטייו  או  ש"ע  כולל  חפירה , מצע  א ' מהודק 

לצפיפות  100 % מודיפייד  א.א.ש.ו , בעובי   60
ס"מ , יסוד  ומשענת  בטון , מותקנת  במפלס 

הריצוף  או  מעליו  לפי  תאום  המפקח  באתר , גוון 
אפור .

40.01.0020 

85,614.57 166.89 513.00 רטמ

אבן  משתבלת  במידות  20/ 10 ס"מ  תוצרת
אקרשטייו  או  ש"ע  כולל  חפירה , מצע  א ' מהודק 

לצפיפות  100 % מודיפייד  א.א.ש.ו , בעובי   60
ס"מ , יסוד  ומשענת  בטון , שמותקנת  במפלס 

הריצוף  או  מעליו  לפי  תאום  המפקח  באתר , גוון 
אפור .

40.01.0060 

200,268.00 166.89 1,200.00 ר"מ

אבן  שפה  טרומה  באורך   1 מ ' במידות
25/100/17,  (המחיר  כולל  יסוד  ומשענת 

בטון) .

40.01.0070 

186,264.00 95.52 1,950.00 רטמ

ת ת   פ ר ק   02. 40 צ מ ח י י ה  

הגדרות  קוטר  וגודל  לפי  הנחיות  שה"מ- משרד 
החקלאות . העבודה  כוללת  אספקה , הובלה ,
חפירת  בור , זיבול , נטיעה , סמיכה  ואחריות 

לקליטה .

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2223 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 חותיפ 04 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דשא  במרבדים  מסוג- 'פספלום ' ננדי  - העבודה

כוללת   : הכשרת  השטח  באמצעות  מתחחת 
לעומק  של   20 ס"מ  לפחות , פיזור  דשן  כופתיגן 

מעושר  5-5 -5 בכמות  של  5 .1 טון  לדונם 
לפחות . הצנעת  הדשן  ויישור  סופי  יבוצע  כך 

שפני  השטח  ישרים  ללא  הגבהות  או  שקעים .
מרבדי  הדשא  יונחו  צמודים  זה  לזה  מבלי  ליצור 
רווחים , ובצורה   ישרה  וחלק  ה  ללא  שקעים  או 

הגבהות  תוך  יצירת  תחושת  שטח  ישר  וחלק 
כדוגמת   רצוף . בכל  המקרים  שמערכת 

ההשקייה  המתוכננת  מבוססת   על  טפטוף 
טמון   (תת-קרקעי ) חייב  הקבלן  להכין  רשת 
השקייה  עילית  זמנית  באמצעות  מתזים  או 

ממטירונים.העבודה  כוללת  שתילה  ואחריות 
לקליטה  למשך   3 חודשים .

40.02.0003 

15,114.00 27.48 550.00 ר"מ

אספקה  ונטיעת  עצים  גודל  9 - כולל  חפירת
בורות  בגודל  1X1X1מ ' ומילוי  באדמת  גן 

מעורבת  בקומפוסט  בשיעור  של   60 ליטר  לעץ ,
כולל  יצירת  גומות  להשקייה   , כולל  אחריות 

והשקייה  ממיכלית  בשיעור   50 ליטר  לעץ  כל 
שבועיים  ל-  3 חודשים.סוגי  עצים  לפי  תכנית 

צמחייה 

40.02.0004 

24,507.00 680.75 36.00 'חי

אספקה  ונטיעת  עצים  גודל  4 - כולל  חפירת
בורות  בגודל  1X1X1מ ' ומילוי  באדמת  גן 

מעורבת  בקומפוסט  בשיעור  של   30 ליטר  לעץ ,
כולל  יצירת  גומות  להשקייה   , כולל  אחריות 

והשקייה  ממיכלית  בשיעור   50 ליטר  לעץ  כל 
שבועיים  ל-  3 חודשים.סוגי  עצים  לפי  תכנית 

צמחייה- עצי  פרי  קטנים .

40.02.0010 

3,294.00 274.50 12.00 'חי

נטיעת  עץ  בוגר  גודל   8 הכוללת : חפירת
בור,זיבול , שתילה  ותמיכה  (  2 תמיכות)-בגן 

ובמדרכות  מחוצה  לו 

40.02.0030 

11,248.00 449.92 25.00 'חי

אספקה  ונטיעת  עצים  גודל  7 - קוטר  גזע
''1.5 -1 מדוד   20 ס"מ  במעלה  הגזע  מהקרקע ,

גובה  מינימלי   2 מ' , מפותח  ויפה   . ממיכל  בנפח 
 25 ליטר  לפחות , או  מהקרקע  באותו  מחיר .

40.02.0040 

14,269.05 317.09 45.00  'חי

נטיעת  עץ  דקל  בוגר  גודל   7 הכוללת : חפירת
בור,זיבול , שתילה  ותמיכה  (  2 תמיכות)-בגן 

ובמדרכות  מחוצה  לו 

40.02.0050 

25,528.19 823.49 31.00 'חי

9,298.85 15.37 605.00 'חי רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3'סמ לדוג םיליתש 40.02.0060 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2224 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 חותיפ 04 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
דשן  אורגני , זבל  פרות  או  עופות  או  תערובת
שלהם  מסוג  קומפוסט  מחוטא  לשטחי  הגינון 

בכמות  של   20 קו"ב  לדונם . יש  להמציא  אישור 
על  החיטוי   של  ספק  הקומפוסט  ולהעבירו 

למפקח  לפני  הגעת  הקומפוסט  לאתר . המחיר 
כולל  כל  הנדרש  לביצוע  העבודה  כגון  שימוש 

בכלים  מכניים  וחומרי  דישון .

40.02.0062 

1,809.50 3.29 550.00 ר"מ

דשן  אורגני , זבל  פרות  או  עופות  או  תערובת
שלהם  מסוג  קומפוסט  מחוטא  לשטחי  הגינון 

בכמות  של   20 קו"ב  לדונם . יש  להמציא  אישור 
על  החיטוי   של  ספק  הקומפוסט  ולהעבירו 

למפקח  לפני  הגעת  הקומפוסט  לאתר . המחיר 
כולל  כל  הנדרש  לביצוע  העבודה  כגון  שימוש 

בכלים  מכניים  וחומרי  דישון .

40.02.0064 

1,809.50 3.29 550.00 ר"מ

246.75 3.29 75.00 ג"ק  40.02.0065 .םנוד/ג"ק051 רועשב ןערוגמ טפסופ-רפוס

סמוכת  תמיכה  מעץ  אקליפטוס  בגובה  20 .2 מ '
קלופות  ומחוטאות  לעצים 

40.02.0067 
922.20 15.37 60.00 'חי

47,762.50 191.05 250.00 ר"מ

ת ת   פ ר ק   03. 40 מ צ ל ל ו ת  

הצללה  דגם  מפרשים  כדוגמת  חברת  קשתות 
או  ש"ע 

40.03.0010 

ת ת   פ ר ק   04. 40 פ ר ט י   פ י ת ו ח   ש ט ח  

אשפתון   80 עם  טבעת  מתכת  תוצרת
אקרשטיין  גמר  אקרסטון  גוון  אבן  או  אשפון 

רותם   75 תוצרת  שחם  אריכא  בגמר  בטון  דמוי 
אבן  כולל  מכסה  נירוסטה 

40.04.0010 

13,475.25 898.35 15.00 'פמוק

ספסלים  מבטון  תוצרת  שחם  אריכא  או  ש"ע
רבע   .

40.04.0020 
65,878.80 4,391.92 15.00 'חי

קיר  ספסל  חדש  בחתך  מרובע  מבטון  מזוין 
ב- 20 לפי  פרט . בגובה   40 ס"מ.כולל : ציפוי 

"אנכי " רום  באבן  מסוג  "ביר  זית " בעיבוד 
טלטיש  - עובי  5 -3 ס"מ . קופינג  בעובי   5 ס"מ 

בעיבוד  מוסמסם , דופן  הקופינג  בעיבוד 
"טובזה " וחיפוי  דו  פני  במקומות  הדרושים .

40.04.0040 

104,704.50 698.03 150.00 רטמ

מערכת  ישיבה  מחברת  "שחם  אריכה"דגם  חד
רגלי  מק"ט  64 16

40.04.0050 
110,676.30 5,270.30 21.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2225 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 חותיפ 04 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  05. 40  ה ש ק י י ה 

צנרת  טפטוף  מפוליאתילן  מסוג  כלשהו  בקוטר 
 16 מ"מ  עם  טפטפות  אינטגרליות  מתווסתות 

40.05.0010 
7,311.20 9.88 740.00 רטמ

12,787.32 46.84 273.00 רטמ שרוולים  למערכת  השקייה  פי.וי.סי. 110 . 40.05.0020 

ראש  מערכת  בקוטר   "1 לטפטוף  והמטרה  ללא
הפעלות  מופעל  ע"י  בקר  השקייה  הפועל  עפ"י 

זמן , לרבות  מד  לחץ , מגוף  הידראולי  ראשי 
מפלסטיק,שני  מסננים , מקטין  לחץ ,

משחרראויר  משולב  כדוגמת  א.ר.י  או  שו"ע 
,מגוף  אלכסון , ברז  גן  "4 /3 יציאה  למי  פיקוד ,

ברז"4 /3 ברזייה , ואביזרי  חיבור  מודולרים 
מסוג  פלסאון  או  שו"ע .

40.05.0040 

3,100.70 3,100.70 1.00 'פמוק

שלוחת  טפטוף  לעצים  מצינור  טיפטוף  בקוטר 
 16 מ"מ  נושא  4 -6 טפטפות  קו  אינטגרליות 

מתווסתות . אורך  השלוחה   3 מ' .

40.05.0050 

9,595.00 25.25 380.00 רטמ

צנרת  השקייה  תת  קרקעית  מפוליאתילן  מסוג 
כלשהוא  בקוטר   25 מ"מ  דרג  4-עבור  עצים 

40.05.0060 
3,507.40 9.88 355.00 רטמ

צנרת  השקייה  תת  קרקעית  מפוליאתילן  מסוג 
כלשהוא  בקוטר   32 מ"מ  דרג  4- עבור  שיחים 

40.05.0070 
1,449.80 13.18 110.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2226 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תובחרו םישיבכ הלילס 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 תובחרו םישיבכ הלילס 15 קרפ

 םישיבכ 10.15 קרפ תת

31,700.00 3.17 10,000.00 ר"מ ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר 51.01.0010 

שכבה  נושאת  עליונה  מאספלט  "4 /3 בעובי   5
ס"מ.המחיר  כולל  מישק  התחברות  בין  אספלט 

הקיים  ואספלט  החדש .

51.01.0020 

230,651.84 45.91 5,024.00 ר"מ

תא"צ   25 בעובי   6 ס"מ  עם  אגרגט  גס  גיר   /
PG 70-10  דולמיט  סוג  א ' וביטומן

51.01.0022 
226,180.48 45.02 5,024.00 ר"מ

מילוי  מצע  נברר  בשכבות  של   20 ס"מ
מהודקות  לצפיפות  של  98 % מהמכסימום .

51.01.0030 
289,458.00 111.33 2,600.00 ק"מ

מילוי  מצע  סוג  א ' בשכבות  של   20 ס"מ
מהודקות  לצפיפות  של  0% 10  מודיפייד 

אאשטו 

51.01.0040 

504,172.50 155.13 3,250.00 ק"מ

חפירה  או  חציבה  כללית  בשטח  בכל  סוגי  סלע 
וקרקע , כולל  העברת  החומר  המתאים  למילוי 

וסילוק  עודפי  החפירה  למקום  שפך  מאושר  ע"י
הרשויות 

 

51.01.0050 

99,120.00 35.40 2,800.00 ק"מ

הידוק  מבוקר  של  מילוי  בשטחים  ובכבישים 
בשכבות  בעובי  עד   20 ס"מ  לאחר  הידוק .

51.01.0060 
49,500.00 4.95 10,000.00 ק"מ

אבן  שפה  לכביש  במידות  25/100/ 17 ס"מ ,
לרבות  יסוד  ומשענת  בטון , גוון  אפור 

51.01.0070 
38,209.50 121.30 315.00 רטמ

מילוי  שברי  אבן  בעובי  של   30 ס"מ  מוחדר
לקרקע  ממקור  גירי  בעל  משקל  מרחבי  65 .2

טון   / מ"ק   , גודל  אבן  בין  20- 10 ס"מ   , החדרת 
השכבה  לשתית  חרסיתי  לאחר  הרטבה  לפי 

+-% 12 מרטיבות  אופטימלית 

51.01.0071 

278,343.00 142.74 1,950.00 ק"מ

 דועו עבצ םירורמת 20.15 קרפ תת

תמרורי  דרך  מסוג  עירוני  לרבות  עמוד  (בכל
גובה )

51.02.0010 
4,313.98 392.18 11.00 'חי

26,318.12 279.98 94.00 'חי רופא עבצ ,081X31X42 בכרל המילב ןבא 51.02.0020 

צביעת  קווים  ברוחב   12 ס"מ  לבן  מלא/מקווקו
(מדידה  לפי  צביעה  נטו )

51.02.0030 
742.50 1.65 450.00 רטמ

11,862.00 6.59 1,800.00 רטמ  51.02.0040 הפש ינבא תעיבצ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2227 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תובחרו םישיבכ הלילס 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
2,195.96 

790.56 

548.99 

197.64 

4.00

4.00

 'חי

יח'

 לוחכ םישיבכ עבצב םיכנ תיינח תעיבצ

צביעה בשבלונה של סמל חניית נכים על מקום
חניית רכב נכים בצבע כחול על רקע לבן 

ס"מ  במידות 60/ 60

 

51.02.0050 

51.02.0060 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2228 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   57  ע ב ו ד ו ת   ת ב ר ו א ה   ח י צ ו נ י ת 

 ת ת   פ ר ק  01. 57  מ ע ר כ ת   א ס פ ק ת   מ י ם 
 ח צ ו נ י ת 

צנורות  פלדה  בקוטר   "3 לפי  המיפרט  הטכני
כול  חפירה  וחציבה  לעומק   80 ס"מ  מעל  פני 

הצנור  וכן  מצע  חול , מילוי  בחזרה  וסילוק 
העודף .  המחיר  כולל  כל  הספחים  והאביזרים .

57.01.0010 

1,811.70 120.78 15.00 רטמ

24,265.80 142.74 170.00 רטמ  57.01.0020 .4" לש רטוקב תורונצה ךא ל"נכ

11,199.60 186.66 60.00 רטמ  57.01.0030 .6" לש רטוקב תורונצה ךא ל"נכ

10,980.00 219.60 50.00 רטמ  57.01.0040 8" רטוקב תורוניצה ךא ל"נכ

תוספת  לנ"ל  עבור  ניסור  כביש  אספלט  ותקונו
מחדש  לאחר  הנחת  הצנור , כולל  קבלת  אשור 

הרשויות  ותאום  עמהם .

57.01.0050 

4,117.50 274.50 15.00 רטמ

מגופים  מטפוס  T -4000 תוצרת  "רפאל "
בקוטר   "3 עם  אוגנים  ואוגנים  נגדיים , או 

"הכוכב " שוה-ערך .

57.01.0060 

2,415.56 1,207.78 2.00  'חי

6,148.68 1,537.17 4.00 'חי  57.01.0070 .4" רטוקב ל"נכ

7,027.08 1,756.77 4.00 'חי  57.01.0080 .6" רטוקב ל"נכ

4,831.12 2,415.56 2.00 'חי  57.01.0090 .8" רטוקב ל"נכ

הידרנט  כפול  בקוטר   "3 תאומים  סיאמיים  עם
מחבר  "שטורץ" , מורכבים  על  צנור  בקוטר   "4

הבולט  90ס"מ  מעל  פני  הקרקע  תוצרת 
"פומס " או  שווה  ערך  דגם  F-12 , כולל  אוגן 

ואוגן  נגדי .

57.01.0100 

30,743.44 4,391.92 7.00 'חי

ברז  הסנקה  בקוטר   "4 עם   יציאות  "2X 3  עם
. UL/FM  אל-חוזר  מאושר  ע"י

57.01.0110 
8,783.84 2,195.96 4.00 'חי

תא  מגוף  מבטון  מזויין  במידות  של  X80 80 או
בקוטר   80 ס"מ  ובעומק  עד  0 10 ס"מ  עבור 

מגוף  בודד . המחיר  כול  לגם  מכסה  פלדה  נפתח
על  צירים , וכן  רצפת  בטון  מזויין  עם  צנור  ניקוז 
מחורר  מתחתיה  בקוטר   "4 עד  עומק  של  0 10

ס"מ  ושכבת  חצץ  סביב  הצנור .

 

57.01.0120 

2,744.95 2,744.95 1.00 'חי

כנ"ל  תא  מגוף  במידות  0X100 10 ס"מ  או
בקוטר  0 10 ס"מ .

57.01.0130 
3,293.94 3,293.94 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2229 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מד  מים  בקוטר   "2 לאזורים  צבוריים  או

להשקייה .
57.01.0140 

2,854.74 1,427.37 2.00 'פמוק

מסנן  מים  מתפרק  דגם  ברמד  F-70- 06 בקוטר
.6"

57.01.0150 
933.28 933.28 1.00   'חי

1,097.98 1,097.98 1.00 'חי  57.01.0160 8" רטוקב ל"נכ

1,097.98 1,097.98 1.00 'חי  57.01.0170 4" רטוקב ןנסמ ל"נכ

ברז  אל-חוזר  תוצרת  "רפאל " בקוטר   "4 כולל
אוגנים  ואוגנים  נגדיים .

57.01.0180 
1,866.56 933.28 2.00 'חי

1,097.98 1,097.98 1.00 'חי  57.01.0190 6" רטוקב ל"נכ

922.29 307.43 3.00 'חי  57.01.0200 .2" רטוקב יטמוטוא רורוא זרב

מז"ח , אבזר  מונע  זרימה  חוזרת  בקוטר   8 כולל
אוגנים  ואוגנים  נגדיים .

57.01.0210 
9,881.82 9,881.82 1.00 'חי

חבור  קו  המים  בקוטר   "8 אל  קו  המים  הראשי
כולל  תאום  וקבלת  אשור  תאגיד  המים .

57.01.0220 
2,195.96 2,195.96 1.00 'פמוק

C   מדגם DN -80  אספקה  בלבד  של  מד  מים
.MEISTREAM  PLUS  CLASS

57.01.0230 
13,175.76 6,587.88 2.00   'חי

6,587.88 6,587.88 1.00 'חי  ND. 57.01.0240-061 םימ-דמה ל"נכ

הרכבה  בלבד  של  מד-המים  לפי  הוראות  תאגיד
המים .

57.01.0250 
3,293.94 1,097.98 3.00 'חי

ת ת   פ ר ק   02. 57 מ ע ר כ ו ת   ה ב י ו ב   ו נ י ק ו ז  

קוי  ביוב  וניקוז  מצנורות  מריביב  עבה  בקוטר 
0 11 ס"מ , כולל  חפירה  וחציבה , הנחת  הצנור 

במצע  חול , מילוי  בחזרה  ופיזור  העודף , עד 
עומק  של  0 10 ס"מ .

57.02.0010 

24,550.42 285.47 86.00 רטמ

כנ"ל  בסעיף  מס' 57.02.010 .1  אך  צנורות
בקוטר  0 16 מ"מ  כל  השאר  כנ"ל .

57.02.0020 
57,972.80 362.33 160.00 רטמ

16,689.20 417.23 40.00 רטמ כנ"ל  אך  עד  עומק  של  0 15 ס"מ . 57.02.0030 

כנ"ל  בסעיף  מס' 02.010. 57 אך  צינורות
בקוטר  0 20 מ"מ .

57.02.0040 
21,959.60 548.99 40.00 רטמ

תוספת  לצנור  ביוב  מריביב  בקוטר  0 11 מ"מ
עבור  צנור  פוליאטילן  HD PE בקוטר  0 11

מ"מ .

57.02.0050 

1,098.00 21.96 50.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2230 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תוספת  לצנור  ביוב  מריביב  בקוטר  0 16 מ"מ

עבור  צנור  פוליאטילן  HD PE בקוטר  0 16
מ"מ .

57.02.0060 

384.30 38.43 10.00 רטמ

תוספת  לכל  סעיפי  צנורות  ביוב  וניקוז  עבור 
ניסור  כביש  אספלט  ותקונו  מחדש  לאחר  הנחת 

הצנור , לשביעות  רצון  המפקח .

57.02.0070 

14,822.55 329.39 45.00 רטמ

שוחת  בקורת  תקנית  לביוב  או  ניקוז  עם  מכסה 
B1 25 בקוטר   60 ס"מ  ובעומק  עד   80 ס"מ .

57.02.0080 
12,077.80 2,415.56 5.00  'חי

כנ"ל  במידות  בקוטר   80 ס"מ  ובעומק  עד  5 12
ס"מ  לפי  המיפרט .

57.02.0090 
14,822.75 2,964.55 5.00 'חי

16,469.70 3,293.94 5.00 'חי  57.02.0100 .מ"ס 011 דע ינוציח לפמ םע ךא ל"נכ

כנ"ל  במידות  פנימיות  בקוטר  0 10 ס"מ  ובעומק
עד  0 15 ס"מ , כולל  סולם  משלבי  ברזל  יציקה .

57.02.0110 
21,081.24 3,513.54 6.00 'חי

חבור  קו  ביוב  לשוחת  ביוב  קיימת , כולל  מפל
בהתאם  לצורך .

57.02.0120 
3,293.94 1,097.98 3.00 'פמוק

תוספת  לכל  סעיפי  השוחות  עבור  תקרה  כבדה 
ומצב  ב.ב . כבד  בקוטר   50 ס"מ  או   60 ס"מ 

. D400  לעומס   25 טון , דגם

57.02.0130 

13,175.76 2,195.96 6.00 'חי

תוספת  לכל  סעיפי  השוחות  עבור  התקנת 
מכסים  X60 60 ס"מ  עשויים  ממסגרת  פליז ,

עם  פלטות  גרנוליט  או  מוזאיקה  מטפוס  הריצוף 
הגרנוליט  או  המוזאיקה  מסביב  מעל  המכסה 

הרגיל  של  הביוב .

57.02.0140 

6,587.88 1,646.97 4.00 'חי

תוספת  כנ"ל  עבור  מכסים , מברזל  יציקה
תוצרת  וולפמן  מק"ט  386530310 .

57.02.0150 
2,635.16 1,317.58 2.00 'חי

2,635.14 878.38 3.00 'חי  םייק רוזא בויב וקל רוביח

התאמה  של  גובה  שוחות  והתאמה  לגובה 
הפיתוח  הסופי   מכל  מין  או  סוג  בעבודות 

הפיתוח 

57.02.0160 

57.02.0161 

17,952.00 1,196.80 15.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2231 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 חותיפ תודובע 30 הנבמ
 תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

181,220.00 181,220.00 1.00 'פמוק

 ת ת   פ ר ק  03. 57  ט י פ ו ל   ב ש פ כ י ם 

 /ףוסיא ילכמ ינש ללוכ םיכפשב לופיט תכרעמ
 תובאשמ יתש , א"כ ק"מ 0.2 חפנב לורטנ
 סוחד ריוא י"ע תולעפומ המגרפיד גוסמ רורחס
 ילכימ 2, םיטמואנפ / םיילמשח םיזרב ,

 תרשקמ תרנצ , רטיל 82 חפנב דירולכופיה
CVP הקינס רוניצ 2" רטוקב הקבדהב 
 תוכרעמ , למשח חול , בויבהב תוכרעמל
 תוארתהו הבוג יקיספמ , רקב תללוכה הרקב
 תובאשמה יתשל ןיינבהמ הבאשמ ןקתמ ללוכ
 תואירבה דרשמ רושיא ללוכ ,הביאש רובו
 תושרדנה תוקידבה לכו בויבהו םימה דיגאתו
 טלפמוק ןקתמה רושיאל

57.03.0001 

134,849.00 586.30 230.00 רטמ

 ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 40.75 קרפ תת
 זוקינ תוכרעמ

םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ
 םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M- טירקונגמ"
 מ"ס 04 רטוק 4 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא
 תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ
 הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע
 רזוח יולימו )רוניצה

57.04.0031 

69,268.68 11,544.78 6.00 'חי

 תועבורמ הרקב תוחוש 50.75 קרפ תת
 זוקינ עמ תוימורט תוילוחמ

 תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש
 עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ תודימב
 D004)04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו

 לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט
'מ 52.2  הריפח תודובע תוברל ,מ 57.2 דעו '
 םירוביחה לכ תא תללוכ הדובעה ,רזוח יולימו
 םימייק םיוקל

57.05.0230 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2232 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םיללכ םיאנת 00 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   00  ת נ א י ם   כ ל ל י ם 

 
 ת ת   פ ר ק  01. 00  ת נ א י ם   כ ל ל י ם 

הפרויקט  הינו      מבנה  קיים  של  משרדים 
בצמח  שמוסיפים  לו    2 קומות   מעל  לקיים 

על  הקבלן  לקחת  בחשבון  מחירי  היחידה 
בצוע  העבודה  באזור  מאוכלס  בצפיפות  עם 

הגבלות  תנועה   . העבודה  הינה  בצמידות 
למבנים  קיימים   .

הקבלן  יפנה  את  הפסולת  במקום  מדי  יום 
ביומו   . פינוי  הפסולת   הינו  חלק  בלתי  נפרד 
מעבודות  הקבלן  ולא  ישולם  על  כך  בנפרד   .
פינוי  הפסולת  יבוצע  לאתר  שפיכה  מורשה 
ע"י  הרשויות   . על  הקבלן  לשמור  על  ניקיון 

מוחלט  בכל  האזורים  הצבוריים   . הקבלן 
הראשי  יתן  שרותים  לקבלני  משנה  של 

המזמין  עפ"י  הצורך  כ"ו  - השרותים  יהיו 
פתיחת  פתחים  וסגירתם   , סתותי  בטון  כולל 
ניקיון  אחרי  קבלני  המשנה   , עזרה  בסימונים   

תקוני  צבע  .עלות  השרותים  כלולה  במחירי 
היחידה  של  הקבלן  וללא  כל  תוספת  תשלום   .
. על  הקבלן  להמציא  למזמין  את  כל  הבטוחים

הנדרשים  לצורך  בצוע  העבודה   . על  הקבלן 
למנות  אחראי  בטיחות  עפ"י  החוק  .הכמויות 

בכתב  הכמויות  הינן  באומדנה   .על  הקבלן 
לתאם  את  כל  הסדרי  התנועה  ובצוע  מול 

הרשויות    ולהכליל  הנ"ל  בהוצאות  עבודתו   ,
לא  ישולם  על  הנ"ל  בנפרד .

,

  

שרותי  מנהל  עבודה  מוסמך  האחראי 
לבטיחות . לכל  אורך  תקופת  הבצוע   ולכל 

משך  הבצוע  היומי  .העדרות  מנהל  העבודה 
מכל  סיבה  שהיא  תגרום  להפסקה  מיידית  של 

העבודות  באתר  ועל  חשבון  הקבלן   .

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2233 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 רפע תודובע 10 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   01  ע ב ו ד ו ת   ע פ ר 

 ת ת   פ ר ק  01. 01  ע ב ו ד ו ת   ע פ ר 

הערות: 1 . כל  הפרויקט  הינו  בצמוד  למבנה 
קיים. 2 . העבודות  מבוצעות  בצמוד  למבנה 

קיים  כולל  ברמת  גישוש  אם  יידרש .

2,745.00 54.90 50.00 ק"מ מ"ס 08 קמועל חטשב תיללכ הריפח 01.01.0010 

2,745.00 54.90 50.00 ק"מ  01.01.0015 תובכשב קדוהמ עצמב רזוח יולימ

ארגזי  פוליביד  חיתוך  "סכין " בגובה   20 ס"מ
מתחת  לקורות  בטון  בעובי   40 ס"מ 

01.01.0020 
1,207.80 54.90 22.00 רטמ

ניילון  פוליאטילן  בעובי   1 מ"מ  מעל  ארגזי
פוליביד 

01.01.0030 
120.78 5.49 22.00 רטמ

ארגזי  פוליביד  חיתוך  "סכין " בגובה   20 ס"מ
מתחת  לראש  כלונס  ברוחב  0 10 ס"מ 

01.01.0040 
1,811.70 54.90 33.00 רטמ

ניילון  פוליאטילן  בעובי   1 מ"מ  מעל  ארגזי
פוליביד 

01.01.0050 
181.17 5.49 33.00 רטמ

פרוק  אספלטים  ו  או  בטונים  כולל 
אדניות  בטון  - כהכנה  לביסוס  המבנה   ,

העבודה  כוללת  כל  הנדרש  להכנת  השטח 
לביסוס  כולל  פינוי  פסולת  בניין  לאתר  מאושר 

01.01.0051 

8,783.84 8,783.84 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2234 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   02  ע ב ו ד ו ת   ב ט ו ן   י צ ו ק   ב א ת ר 

 ת ת   פ ר ק  01. 02  ע ב ו ד ו ת   ב ט ו ן   י צ ו ק   ב א ת ר 

הערות: 1 . כל  הפרויקט  הינו  בצמוד  למבנה 
קיים. 2 . העבודות  מבוצעות  בצמוד  למבנה 

קיים  כולל  ברמת  גישוש  אם  יידרש. 3 . מחירי 
הסעיפים  כוללים  קידוח  והחדרה  של  קוצים 

אפוקסיים. 4 . המחירים  כוללים  חיבורים 
לקיים  וחציבות  מקומיות 

 3 הגרד םינוטבה לכ לש הפישח תגרד:הרעה

קורות  יסוד  וראשי  כלונס  במידות  שונות  ב- 30
יצוקות  ע"ג  ארגזי  פוליביד  (נמדד  בנפרד )

02.01.0010 
51,346.08 1,426.28 36.00 ק"מ

82,348.50 1,646.97 50.00 ק"מ  02.01.0030 03-ב ןוטב .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק

עמודים  בדלים  במידות  שונות  בטון  ב- 40
לרבות   יצוקים  כנגד  קיר  קיים .

02.01.0040 
35,574.48 1,976.36 18.00 ק"מ

קורות  תחתונות  ועליונות  בחתכים  שונים 
עפ"י  תוכניות  אדריכלות  וקונסטרוקציה   בטון 

ב-  40

02.01.0042 

179,519.73 1,646.97 109.00 ק"מ

טופינג   5 ס"מ  בטון  ב-  30 כולל  השלמות
יציקה 

02.01.0050 
79,054.80 1,317.58 60.00 ק"מ

143,286.39 4,940.91 29.00 ןוט  02.01.0070 םינוש םיגוסמ ןויז תדלפ

29,645.40 1,976.36 15.00 ק"מ  02.01.0320 םינוש םירוזאב תונוש תוקיצי

תוספת  לאלמנטי  בטון  שונים      עבור  ב- 40
במקום  ב- 30 (  שאינם  מוגדרים  בסעיף )

02.01.0330 
1,372.50 54.90 25.00 ק"מ

תוספת  עבור  קוצים  במידות  שונות   עם
אפוקסי  כולל  קידוח  והחדרה  של  קוצים 

אפוקסיים 

02.01.0340 

13,834.80 49.41 280.00 'חי

בסיסים  במידות  שונות    לציוד  מערכות  על
הגג    לרבות   תשתית  נאופרן  הכלולה 

במחיר . גמר  בטון  מוחלק    + פינות  קטומות 
בפינות   .

02.01.0750 

7,905.44 1,976.36 4.00 ק"מ

מעקות  בטון  במידות  שונות  לרבות  ביצוע 
גרע  לעב ' איטום  הביצוע  כולל  קוצים  עפ"י 

הקונס   . לחיבור  בין  הבטון  החדש  לקיים 
ובמחיר  היחידה   .

02.01.0760 

37,550.84 1,976.36 19.00 ק"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2235 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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235 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

5,764.50 38.43 150.00 ר"מ
מ"ס 3 רקלק י"ע הנבמה יקלח ןיב רפת תריצי

 תוקיציה ךלהמב
02.01.0761 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../236  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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236 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

223,986.90 

139,992.45 

439.19 

548.99 

510.00

255.00

ר"מ

מ"ר

מוצרי בטון טרום  פרק  03

לוח"דים  תת פרק 01. 03

יצור  , תכנון  , כולל  הלוחד"ים  ביצוע 
הרכבה ודיוס בין הפלטות  הנפה  , הובלה  ,

ס"מ פלטות חלולות טרומות דרוכות עובי  30
או עפ"י התאמת עומס ומפתח לפי תכנית 

ס"מ פלטות חלולות טרומות דרוכות עובי  35
או עפ"י התאמת עומס ומפתח לפי תכנית 

03.01.0020 

03.01.0050 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../237  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 הינב תודובע 40 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

5,490.00 

39,528.00 

3,952.80 

48,037.50 

109.80 

87.84 

98.82 

192.15 

50.00

450.00

40.00

250.00

ר"מ

מ"ר

מ"ר

מ"ר

עבודות בניה  פרק  04

עבודות בניה  תת פרק 01. 04

כל מחירי הבלוקים בפרק זה כוללים  הערה :
חגורות אנכיות ואופקיות מבטון כולל זיון 

עפ"י דרישות התקן 

ס"מ עפ"י בניה בבלוקים מכל סוג בעובי  20
דרישת האדריכל 

ס"מ עפ"י בניה בבלוקים מכל סוג בעובי  10
דרישת האדריכל 

ס"מ עפ"י בניה בבלוקים מכל סוג בעובי  15
דרישת האדריכל 

בניה בבלוקים בדוגמת בלוק פומיס עובי  25
עפ"י דרישת האדריכל  ס"מ 

04.01.0010 

04.01.0011 

04.01.0012 

04.01.0100 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2238 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



238 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םוטיא תודובע 50 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
עבודות איטום  פרק  05

ובידוד טרמי  בטקל  תת פרק 02. 05

רצוימ ןרטסילופ תוחול י"ע ימרט דודיב
 . מ"ס 4 יבועב ןפודנור תמגודב לוחישב

05.02.0005 

24,705.00 32.94 750.00 ר"מ  . יקפוא לטה י"פע הדידמ

מ"ס 71 לש עצוממ יבועב 05/0021 לקטב
 5/5 תודימב ןוטב תוקלור תוברל. םיעופשב
 ריחמב תולולכה תוקלורה עוצב ללוכ . מ"ס

05.02.0010 

12,902.50 51.61 250.00 ר"מ  . יקפוא לטה י"פע הדידמ , הדובעה

 תועיריב תוגג םוטיא 31.50 קרפ תת
 תוללכושמ תוינמוטיב

שכבות של יריעות איטום גגות שטוחים ב -2
ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר 
או  " 4R מסוג "פוליפז מ"מ , בעובי  4 , SBS

לבן " 4R  או "ספירפלקס " 4R ביטומגום"
עם שריון לבד  או ש"ע , " 4R או"ישראנובה

היריעות  פוליאסטר וציפוי עליון מחול .
בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית  ,

כולל פריימר ויריעת מחסום אדים  הבצוע 
אגרגט לבן המוטבע ע"ג היריעה  .לרבות 

העליונה  .

05.13.0050 

28,547.50 114.19 250.00 ר"מ

שכבות של רצועות איטום רולקות ב -2
חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות פלסטומריות 
עם  מ"מ , בעובי  4 , APP מושבחות בפולימר

רצועת חיזוק  שריון לבד פוליאסטר .
ס"מ עם ציפוי חול  תחתונהברוחב  30

ס"מ עם  ורצועות חיפוי עליונות ברוחב  45
לרבות פריימר ביטומני  . ציפוי אגרגט .

05.13.0060 

3,228.40 46.12 70.00 רטמ

 םירדח תופצר םוטיא 82.50 קרפ תת
 םיבוטר

12,352.50 98.82 125.00 ר"מ

כוללים מדה איטום רצפות חדרים רטובים 
וציפויים ביטומניים  בטון מוחלק 

או ש"ע , " MB אלסטומריים מסוג "מסטיק
לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 106 "

שכבות ציפוי  גר'/מ"ר, 2 או ש"ע בכמות 0 30
ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש  בכמות כוללת  3

מ"מ  בעובי של  2

05.28.0020 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2239 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)

ווווווו

וווווו



239 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םוטיא תודובע 50 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

15,811.20 98.82 160.00 ר"מ

איטום מחיצות בחדרים  תת פרק 29. 05
רטובים 

 וא קורי סבגמ יופיח תוחול וא תוציחמ םוטיא
 םיבוטר םירדחב חיוטמ קולב וא ןוטב תוציחמ
 ןלצרופ טינרג וא הקימרק יחיראל תחתמ
 וא "ICP םוגוטסאל" גוסמ םוטיא תכרעמב
 וא החירמב "רקזפ"'בח י"ע רצוימה ע"ש
 "דנואר גוזיג" גוסמ רמיירפ תוברל ,הזתהב
 2ב תובכש 2-ו ר"מ/'רג 002 תומכב ע"ש וא
 .םינווג

05.29.0012 

2,602.20 260.22 10.00 ר"מ

איטום מעברי צנרת בגג  תת פרק 72. 05
או קירות 

ןוטב תקיצי םיללוכה תרנצ ירבעמ םוטיא
 , םיטרפה י"פע םוטיאו תרנצה רבעמ ביבס
 . תונטק תוברל תונוש תודימב

05.72.0001 

1,594.26 

1,767.70 

1,864.38 

265.71 

176.77 

310.73 

6.00

10.00

6.00

ר"מ

יח'

מ"ר

איטום מעברי אש  תת פרק 80. 05

איטום מעברי אש לרבות יציקת בטון בעובי 
ברזל זיון וקוצים  . לרבות  ס"מ  . של  15

מ"ר  , בפתחים עד 2 .0 איטום מעברי אש 
האיטום כולל צמר סלעים במשקל מרחבי 
B7 47-50 מסוג מ"ק בעובי  "2 ק"ג  / 16 0

עומד בבדיקות  NU LLIFIRE תוצרת חב'
לארבע שעות לרבות מסטיק בהיקף  BS 476

התעלות  .

איטום מעברים לצינורות חשמל או/ו תקשורת
בעובי  נגד התפשטות אש הכולל "אגריאש "
קומפלט  ס"מ לרבות רשת להנחה  . של  10

למ"ר .

05.80.0010 

05.80.0020 

05.80.0210 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2240 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   06  ע ב ו ד ו ת   נ ג ר ו ת  ו מ ס ג ר ו ת    א ו מ ן 

 ת ת   פ ר ק  01. 06  ע ב ו ד ו ת   נ ג ר ו ת 

מערך   4 תאי  שירותים  מטרספה  או  ש"ע  יפ"י
פריט  נ-01- 02

06.01.0010 
10,979.80 10,979.80 1.00 'חי

דלת  ומדף  טרספה  או  ש"ע  במידות  210/ 55
ס"מ  עפ"י  פריט  נ-01- 03

06.01.0020 
2,415.56 2,415.56 1.00 'חי

דלת  טרספה  או  ש"ע  במידות  210/ 57 ס"מ
עפ"י  פריט  נ-01- 04

06.01.0030 
2,415.56 2,415.56 1.00 'חי

מערך   2 תאי  שירותים  מטרספה  או  ש"ע  יפ"י
פריט  נ-01- 05

06.01.0040 
10,979.80 5,489.90 2.00 'חי

מערך   2 תאי  שירותים  מטרספה  או  ש"ע  יפ"י
פריט  נ-01- 06

06.01.0050 
10,979.80 5,489.90 2.00 'חי

דלת  במידות  210/ 80 ס"מ  עפ"י  פריט
נ-01- 11

06.01.0060 
3,074.34 3,074.34 1.00 'חי

דלת  במידות  210/ 90 ס"מ  עפ"י  פריט
נ-02- 11

06.01.0070 
15,371.70 3,074.34 5.00 'חי

דלת  שירותי  נכים  במידות  210/ 95 ס"מ  עפ"י
פריט  נ-03- 11

06.01.0080 
13,175.76 3,293.94 4.00 'חי

דלת  במידות  210/ 95 ס"מ  עפ"י  פריט
נ-04- 11

06.01.0090 
21,520.38 3,074.34 7.00 'חי

 ת ת   פ ר ק  02. 06  ע ב ו ד ו ת   מ ס ג ר ו ת 

494.10 247.05 2.00 רטמ  06.02.0010 20-01-מ טירפ י"פע די זחאמ

1,921.48 768.59 2.50 רטמ  06.02.0020 10/06-מ טירפ י"פע הקעמ

דלת  אש  חד  כנפית  במידות  5/210 12 ס"מ
לרבות  צוהר , ידית  בהלה  ומחזיר  שמן  עפ"י 

פריט  ד.א-01- 21

06.02.0030 

7,136.87 7,136.87 1.00 'חי

דלת  אש  חד  כנפית  במידות  5/210 10 ס"מ
לרבות  צוהר , ידית  בהלה  ומחזיר  שמן  עפ"י 

פריט  ד.א-60- 21

06.02.0040 

20,587.14 6,862.38 3.00 'חי

רפפה  במידות  0/40 11 ס"מ  עפ"י  פריט
מ-01- 41

06.02.0050 
1,482.27 494.09 3.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2241 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
רפפה  במידות  40/ 50 ס"מ  עפ"י  פריט

מ-02- 41
06.02.0060 

274.50 274.50 1.00 'חי

דלתות  לארון  מערכות  במידות  100/ 90 ס"מ
עפ"י  פריט  מ-01- 51

06.02.0070 
823.49 823.49 1.00 'חי

דלתות  לארון  מערכות  במידות  0/200 12 ס"מ
עפ"י  פריט  מ-02- 52

06.02.0080 
1,976.36 1,976.36 1.00 'חי

דלתות  לארון  מערכות  במידות  0/210 10 ס"מ
עפ"י  פריט  מ-03- 52

06.02.0090 
1,646.98 823.49 2.00 'חי

דלתות  לארון  מערכות  במידות  200/ 90 ס"מ
עפ"י  פריט  מ-04- 52

06.02.0100 
8,234.85 1,646.97 5.00 'חי

דלתות  לארון  מערכות  במידות  0/200 16 ס"מ
עפ"י  פריט  מ-01- 53

06.02.0110 
2,635.15 2,635.15 1.00 'חי

דלתות  לארון  מערכות  במידות  0/200 15 ס"מ
עפ"י  פריט  מ-02- 53

06.02.0120 
4,940.92 2,470.46 2.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2242 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
    
   

      
 

     
      
     
     
      
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

          
      

               
      

               
      

                 
      

              
      

              
      
    
     

             
      

              
      

               
      
    

          
      

           
      

              
      

              
      

              
      
      
      

              

242 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   07  מ ע ר כ ו ת   א י נ ס ט ל צ י ה 

 ת ת   פ ר ק  01. 07  מ ע ר כ ו ת   א ס פ ק ת   מ י ם 
 ק ר י ם   ו ח מ י ם 

צנורות  PP R-SDR-7.4,FAISER למים
קרים  לפי  המפרט  בקוטר   20 מ"מ  ("1/2 )
חבויים   בקירות  או  מחיצות  או  מורכבים 
באופן  חופשי  ומוחזקים  לחלקי  המבנה 

השונים  (או  שחודרים  דרכם ) כגון : עמודים ,
מחיצות , קירות , תקרות , רהוט  מעבדתי  קבוע
וכו' . המחיר  כולל  את  כל  החזוקים , התמיכות ,
הזיזים , הקשתות , הכפופים , שרוולים  במעבר

דרך  קירות , מחיצות , תקרות , ברכיים ,
הסתעפויות  וכל  שאר  האביזרים  הדרושים ,

וכן  צבע  לפי  המפרט . המהנדס  רשאי  לדרוש 
הסתעפויות  "T " סגורות  בפקקים  בכל  כמות 

שהיא  ללא  תוספת  מחיר .

 

 

07.01.0010 

9,223.20 76.86 120.00 רטמ

4,392.00 87.84 50.00 רטמ  07.01.0020 .)4/3"( מ"מ 52 רטוקב תורונצ ל"נכ

2,470.50 98.82 25.00 רטמ  07.01.0030 .)1"( מ"מ 23 רטוקב תורונצ ל"נכ

988.20 98.82 10.00 רטמ  07.01.0040 .)¼1"( מ"מ 04 רטוקב תורונצ ל"נכ

1,098.00 109.80 10.00 רטמ  07.01.0050 .)½1"( מ"מ 05 רטוקב תורונצ ל"נכ

3,952.80 131.76 30.00 רטמ  .)2"( מ"מ 06 רטוקב תורונצ ל"נכ

תוספת  לכל  סעיפי  צנורות  מים  עבור  אספקה 
והרכבה  של  אביזרי  רקורד  קונוס  בקוטר 

.1/2"

07.01.0060 

07.01.0070 

439.20 27.45 16.00   'חי

768.60 38.43 20.00 'חי  07.01.0080 .4/3" רטוקב ל"נכ

274.50 54.90 5.00 'חי  .1" רטוקב ל"נכ

מגופים  כדוריים  תוצרת  שגיב  לפי  המיפרט 
בקוטר  "2 /1 עם  הברגות .

07.01.0090 

07.01.0100 
1,098.00 109.80 10.00 'חי

1,372.50 137.25 10.00 'חי  07.01.0110 .4/3" רטוקב ל"נכ

768.60 153.72 5.00 'חי  07.01.0120 .1" רטוקב ל"נכ

417.24 208.62 2.00 'חי  07.01.0130 .1½" רטוקב ל"נכ

691.74 230.58 3.00 'חי  07.01.0140 .2" רטוקב ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2243 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
PP R  חבור  בין  צנור  מגולבן  או  מגוף  לצנור

בקטרים  "½-"1 .
07.01.0150 

109.80 54.90 2.00 'חי

131.76 65.88 2.00 'חי  07.01.0160 .2"-¼1" םירטקל ל"נכ

צינורות  פלדה  בקוטר  של   "2 שחורים  32 /5
עם  ציפוי  פנימי  מלט  קולואידלי  ועטיפה 

חיצונית  APC3 . כולל  הספחים  לפי  המפרט 
הטכני  מוחנים  בקרקע  החפורה , כולל  גם  מצע 

חול  מסביבם  בעובי   20 ס"מ .

07.01.0170 

3,294.00 164.70 20.00 רטמ

מחמם  מים  מהיר  חשמלי  מהיר  לכיורי 
המטבח  תוצרת  SU PER HEATER מק"ט 

MC  X3

07.01.0180 

17,567.68 4,391.92 4.00   'חי

ת ת   פ ר ק   02. 07 מ ע ר כ ת   ה ד ל ו ח י ן   ו ה ש ו פ כ י ן  
ה ס נ י ט ר י י ם   ו נ י ק ו ז   מ י   ג ש ם  

צנורות  פוליאטילן  HD PE תוצרת  "גבריט "
בקוטר  40- 32 מ"מ  למי  דלוחין  וצנורות 

איוורור , או  ניקוז  מזגנים , הצנורות  מורכבים 
באופן  חופשי  ומחוזקים  לחלקי  המבנה 

השונים  (או  חבויים  בקירות  או  שחודרים 
דרכם ) כגון : קירות , תקרות , מחיצות ,

עמודים , המחיר  כולל  את  כל  החיזוקים ,
התמיכות , ה  זיזים , הכיפופים , השרוולים 

במעבר  דרך  קירות  וכן  צבע  לי  המפרט .

07.02.0010 

9,223.20 76.86 120.00 רטמ

6,533.10 93.33 70.00 רטמ  07.02.0020 .מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ

1,043.10 104.31 10.00 רטמ  07.02.0030 .מ"מ 36 רטוקב ךא ל"נכ

תוספת  לסעיף  מס' 2.010. 07 ו-2.30. 07
עבור  אביזרים  תברואיים  כולל  זויות , ברכיים ,

קשתות , אביזרי  הסתעפות , צלבים , רקורדים ,
חבורים  לקעריות  וכו' , בקוטר  50- 40 מ"מ .

07.02.0040 

8,784.00 87.84 100.00 'חי

521.55 104.31 5.00 'חי  07.02.0050 .מ"מ 36 רטוקב ל"נכ

צינור  שרשורי  בקוטר   20 מ"מ  לחיבור  מזגן
לניקוז .

07.02.0060 
1,647.00 109.80 15.00 רטמ

צנורות  שפכים  או  ניקוז  מפוליאטילן  צפיפות 
גבוהה  HD PE בקוטר  0 11 מ"מ , מותקנים 

חופשי  או  בקירות  תחת  תקרות  או  על  קירות 
כולל  כל  החזוקים  והתליות .

07.02.0070 

13,176.00 131.76 100.00 רטמ

תוספת  לסעיף  הנ"ל  עבור  ספחים
מפוליאטילן  בקוטר  0 11 מ"מ .

07.02.0080 
6,588.00 131.76 50.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2244 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
HD PE  צנורות  מפוליאטילן  צפיפות  גבוהה

בקוטר  0 16 מ"מ  מותקנים  חופשי  תחת 
תקרות  או  על  קירות .

07.02.0090 

4,392.00 175.68 25.00 רטמ

תסופת  לנ"ל  עבור  ספחים  מפוליאטילן  בקוטר
0 16 מ"מ 

07.02.0100 
3,513.60 175.68 20.00  'חי

מכסה  פליז  בקוטר   "5 עם  הארכה  לסגירת
קצוות  של  ספחי  צנורות  0 11 מ"מ  ("4 ) לשם 

בקורת  וניקוי .

07.02.0110 

1,098.00 109.80 10.00 'חי

קופסת  בקורת  פוליאטילן  צפיפות  גבוהה 
בקוטר  "4 .

07.02.0120 
4,831.20 241.56 20.00 'חי

מחסומי  רצפה  0x50 11 מפוליאטילן  צפיפות
גבוהה  (נופל ) או  מחסומי  תופי .

07.02.0130 
5,929.00 296.45 20.00 'חי

131.76 65.88 2.00 'חי  07.02.0140 .4" רטוקב רורווא תורונצל רורווא יעבוכ

153.72 76.86 2.00 'חי  07.02.0150 .6" רטוקב ל"נכ

אביזר  אטימה  לרטיבות  לצנורות  בקוטר   50
מ"מ  החודרים  דרך  תקרות .

07.02.0160 
395.28 65.88 6.00 'חי

658.80 109.80 6.00 'חי  07.02.0170 .מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ

חבור  צנרת  ניקוז  מ"א  לסיפון  של  כיור , כולל
אבזר  מיוחד  מעל  הסיפון .

07.02.0180 
702.72 87.84 8.00 'חי

494.10 164.70 3.00 'חי  07.02.0190 .4" םשכימ רזיבא

ת ת   פ ר ק   03. 07 ש ו נ ו ת  

PV C-שרוולים  מפלדה  מגולוונת  או  מ
מותקנים  בתקרות , קירות , קורות  וכו ' של 

בטון  מזוין . השרוול  בולט   10 מ"מ  מכל  צד  של 
האלמנט  של  בטון  מזויין , השרוול  בקוטר 

"5.1- 2 " לאלמנטים  מבטון  עד   25 ס"מ  עובי .

07.03.0010 

219.60 21.96 10.00  'חי

549.00 54.90 10.00 'חי  07.03.0020 .3"4-" רטוקב םילוורש ל"נכ

658.80 109.80 6.00 'חי  07.03.0030 .6" רטוקב םילוורש ל"נכ

קידוח  חורים  ע"י  מכונת  קידוח  בתקרות ,
קירות  או  אלמנטי  בטון  מזויין  אחרים  עבור 

מעבר  צנורות  בקטרים  " ½ עד  "2 , כולל  בטון 
מחדש  לאחר  התקנת  הצנור  או  השרוול . עובי 

הבטון   10 ס"מ .  הקידוח  יבוצע  רק  לפי 
הוראה  מפורשת  של  המהנדס .

07.03.0040 

274.50 54.90 5.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2245 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
549.00 109.80 5.00 'חי  07.03.0050 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

439.20 219.60 2.00 'חי  07.03.0060 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

658.78 329.39 2.00 'חי  07.03.0070 .4" דע 3" םירטקב תורונצה ךא ,ל"נכ

658.78 329.39 2.00 'חי  07.03.0080 .מ"ס 02 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

3,842.90 384.29 10.00 'חי  07.03.0090 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטבה ךא ,ל"נכ

329.40 16.47 20.00 'חי  07.03.0100 .מ"ס 3x6 לדוגב םיזרב יוהיזל ןומיס יטלש

329.40 16.47 20.00 'חי  07.03.0110 .מ"ס 5x01 לדוגב ל"נכ םיטלש

עבודות  רג'י  של  מנהל  עבודה . העבודה
תבוצע  רק  לאחר  אשור  המפקח .

07.03.0120 
6,588.00 131.76 50.00 ע"ש

 םהירזיבאו םיירטינס םילכ 40.70 קרפ תת

אסלה  תלויה  תוצרת  "חרסה " דגם  "רמון "
כולל  מיכל  הדחה  סמוי  עם  לחצן  הדחה  דגם 

"קאריבי "

07.04.0010 

33,817.84 2,415.56 14.00  'חי

כיור  חרס  מדגם  כיור  שולחני  להתקנה 
תחתונה , תוצרת  "חרסה " מדגם  "נופר " כולל 

סיפון  וסופפ  כרון-ניקל .

07.04.0020 

13,834.52 1,976.36 7.00 'חי

אסלה  לנכים  מונובלוק  דגם  "מנדלסון " מס '
. KM3340100 NOVA PRO  קטלוגי

07.04.0030 
9,662.24 2,415.56 4.00 'חי

כיור  חרס  לנכים  דגם  "מנדלסון " מס ' קטלוגי
.KM38165000

07.04.0040 
7,905.44 1,976.36 4.00   'חי

כיור  מטבח  תוצרת  "חרסה " מדגם  כיור
תחתון  X50 40 ס"מ  כולל  סיפון  "2 .

07.04.0050 
2,195.96 1,097.98 2.00 'חי

ברז  משולב  לכיורי  רחצה  משולב  עם  סבוניה 
תוצרת  "שטרן " דגם  "CLASSIC " מס '

קטלוגי  292420 293201 .

07.04.0060 

9,223.06 1,317.58 7.00 'חי

ברז  נשלף  לכיור  מטבח  תוצרת  "חמת " דגם
"STORM " מס ' קטלוגי  4464 30

07.04.0070 
5,270.32 1,317.58 4.00  'חי

ברז  לכיור  נכים  תוצרת  "חמת " דגם
"WAVE " מס ' קטלוגי  5133 30

07.04.0080 
3,513.52 878.38 4.00  'חי

2,305.80 65.88 35.00 'חי  07.04.0090 "תמח" תרצות ½" רטוקב "לינ" זרב

461.16 65.88 7.00 'חי  07.04.0100 .104-4 םגד "תמח" תרצות ךפוש זרב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2246 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
461.16 65.88 7.00 'חי  07.04.0110 .114-4 םגד "תמח" תרצות ןג זרב

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../247  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   08  א י נ ס ט ל צ י ה   ח ש מ ל י ת 

 ת ת   פ ר ק  00. 08  ת ת   פ ר ק  0 .8

 0.8 קרפ תת

 .תורעה

 ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ-:הרעה
 לכו רזע דויצ ללוכ תמלשומ הלעפהו הנקתה
 .םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה

 בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1
 הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2.תויומכה
 תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו
 תויתשתו למשחה ילבכ תא ןיקתהלו קפסל
 ןימזמה)3.ותעד לוקיש יפל לכה למשחה
 ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל יאשר
 יריחמ תא תונשל ילבמ תויומכה בתכ
 םיבוציח עוציב םיללוכ םיריחמה)4.הדיחיה
 תומיק תורקיתו תופציר תוריקב םירבעמו

 .אוהש גוס לכמ

 םילבכו םיליבומ 10.80 קרפ תת

***************************************** 
הערות: 1- מחירי  כל  הסעיפים  כוללים 

אספקה , הובלה  והתקנה  מושלמת  של  הציוד 
לשביעות  רצונו  של  המתכנן. 2- המזמין  שומר 
לעצמו  את  הזכות  להוסיף  ו/או  לבטל  סעיפים 

ללא  שינוי  במחירי  היחידה  ו/או  לספק  חומרים 
ולא  תהא  לקבלן  שום  עירעור  או  תביעות .

              3- כל  העבודה  תבוצע  ע"פי 
המפרט  הכללי  הבינמשרדי  פרק  08 , ע"פי 
חוק  החשמל  וע"פי  הנחיות  חברת  החשמל 

וחברת  בזק .
***************************************** 

* 

כבל  מסוג  אלומיניום  כולל   הובלה  חיתוך
קצוות  ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי 

. NA2XY 4X240  וחיבור  סופי , כבל  בחתך

08.01.0022 

21,740.40 120.78 180.00 רטמ

כבל  מסוג  נחושת  כולל  הובלה  חיתוך  קצוות 
ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 

. N2XY 4X35  סופי , כבל  בחתך

08.01.0030 

13,176.00 164.70 80.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2248 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
כבל  מסוג  N2 XY כולל  הובלה  חיתוך  קצוות

ובדיקת  מגר  לפני  החיבור  הסופי  וחיבור 
סופי , כבל  בחתך  N2XY5X2.5.(שאינו  כלול 

בנקודות) .

08.01.0050 

790.40 9.88 80.00 רטמ

2,854.80 21.96 130.00 רטמ  5.2X5 08.01.0090 ךתחב לבכ ,ל"נכ שא ןיסח לבכ

מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך  0 15 ממ"ר
המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 

חומרי  העזר  הדרושים .

08.01.0120 

21,740.40 120.78 180.00 רטמ

מוליך  נחושת  מבודד  בחתך   50 ממ"ר  המחיר
יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל  חומרי 

העזר  הדרושים .

08.01.0124 

3,952.80 43.92 90.00 רטמ

מוליך  נחושת  גלוי  ושזור  בחתך   16 ממ"ר
המחיר  יכלול  התקנת  מהדקים  מתאימים  וכל 

חומרי  העזר  הדרושים .

08.01.0162 

1,756.80 21.96 80.00 רטמ

תעלת  פח  מחורץ  צבוע  בצבע  בתנור   על  פי
בחירת  אדריכל   לכבלי  ולצנרת  כח  ותקשורת 
כולל  מכסה  כולל   מחזיקי  כבלים  אורגינליים  -

אשר  יותקנו  במרחק  כל   50 ס"מ  - ואביזרי 
תלייה  וחיזוק  לקיר  ולתקרה  של  המבנה  כל 

2 .1 מטר , תעלה  במידות  80*0 20 מ"מ .
T   המחיר  כולל  קשתות  עלייה , ירידה , צמתי

עפ"י  התואי  בתכניות .

08.01.0240 

15,152.40 65.88 230.00 רטמ

12,627.00 54.90 230.00 רטמ  08.01.0270 002*08 ל"נכ

6,588.00 43.92 150.00 רטמ  08.01.0280 001*08 ל"נכ

תעלת  פח  עם  מכסה  בגג   לכבלי   כח
ותקשורת  כולל   מחזיקי  כבלים  אורגינליים  -
אשר  יותקנו  במרחק  כל   50 ס"מ  - ואביזרי 

תלייה  וחיזוק  למעקה  בגג  של  המבנה  כל  2 .1
מטר , תעלה  במידות  100*0 50 מ"מ . המחיר 

כולל  קשתות  עלייה , ירידה , צמתי   T עפ"י 
התואי  בתכניות .

08.01.0285 

5,929.20 65.88 90.00 רטמ

תעלת  פח  עם  מכסה  בגג   לכבלי   כח
ותקשורת  כולל   מחזיקי  כבלים  אורגינליים  -
אשר  יותקנו  במרחק  כל   50 ס"מ  - ואביזרי 

תלייה  וחיזוק  למעקה  בגג  של  המבנה  כל  2 .1
מטר , תעלה  במידות  100*0 20 מ"מ . המחיר 

כולל  קשתות  עלייה , ירידה , צמתי   T עפ"י 
התואי  בתכניות .

08.01.0287 

2,745.00 54.90 50.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2249 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 

                
    
   

      
 

    
     
     
     
     
     

          
      
    

           
      
    

             
      
    

             
      
    

             
      

                 
      
    

           
      
     
      
     
     
      
      
    
     
     
     
     
     

         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

              

249 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תעלת  פח  עם  מכסה  בגג   לכבלי   כח

ותקשורת  כולל   מחזיקי  כבלים  אורגינליים  -
אשר  יותקנו  במרחק  כל   50 ס"מ  - ואביזרי 

תלייה  וחיזוק  למעקה  בגג  של  המבנה  כל  2 .1
מטר , תעלה  במידות  100*0 10 מ"מ . המחיר 

כולל  קשתות  עלייה , ירידה , צמתי   T עפ"י 
התואי  בתכניות .

08.01.0288 

4,831.20 43.92 110.00 רטמ

צינור  קוברה    50 מ"מ  כולל  חוט  משיכה
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.01.0350 
1,668.20 8.78 190.00 רטמ

צינור  מריכף   40 מ"מ  כולל  חוט  משיכה .
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.01.0360 
658.80 5.49 120.00 רטמ

צינור  מריכף   32 מ"מ  כולל  חוט  משיכה .
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.01.0370 
526.80 4.39 120.00 רטמ

צינור  מריכף   25 מ"מ  כולל  חוט  משיכה .
שאיננו  כלול  במחירי  הנקודות   .

08.01.0380 
756.70 3.29 230.00 רטמ

988.20 16.47 60.00 רטמ קזב ןקת מ"מ 36.ע.ק.י רוניצ 08.01.0390 

צינור   PV C קשיח  SN -8 עבור  חשמל  בקוטר
.6"

08.01.0410 
2,635.20 43.92 60.00 רטמ  

1,317.56 329.39 4.00 'פמוק

ת ת   פ ר ק   02. 08 ה א ר ק ו ת  .

 הערה : ******************************
הארקות  תבוצענה  לפי  תקנות  החשמל  ות"י 

.108******************************  

פס  השוואת  פוטנציאלים  קומתי  מנחושת 
אלקטרוליטית  בחתך  4* 50 מ"מ  באורך  4 .0

מטר  שאליו  תחובר  הארקת  הראשית  ומוליכי 
הארקה  שונים . בפס  יותקנו  ברגי  חיבור 

כמספר  המוליכים  המחוברים  אליו  בתוספת   5
ברגים  לשימוש  בעתיד  - הכל  קומפלט  עבור 

לוחות  משנה .

08.02.0020 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2250 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ביצוע  מערכת  הארקת  יסוד , כולל  בניית

טבעת  גישור  מממוט  ברזל  בקוטר   10 מ"מ 
מונח  בתוך  היציקה  של  קורות  הבטון  מתחת 

למבנה , כולל  ריתוך  ליצירת  רציפות  חשמלית 
בין  הקטעים . חיבור  ע"י  רתוך  של  הזיון 

ברצפת  המבנה , כלונסים  שבתוואי , הוצאת 
"קוצים " מפלדה  מגולוונת  3* 40 מ"מ , וצנרת 

"פד" ? 50 לגישור  ואיפוס  לפס  השוואת 
הפוטנציאלים,כולל  מוליכי  הארקה  אנכיים 

מקביליים  ויציאות  חוץ  לפסי  השוואה  משניים 
בכל  קומה  כמפורט   עד  לקומת  הגג   , כולל 

קבעות  היקפיות  בקומה  רביעית  ושמיניתכולל 
מבנה  ומבנה  חשמל  חיצוני  עפ"י  התוכניות 

הכל  קומפלט 

08.02.0030 

5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

הארקה  לכל  חלקי  המתכת  במבנה  ע"י  מוליך
 25 ממ"ר  מפס  הארקות  עבור  תקרות  צנרות 

מים  וכו  ביוב  ניקוז  מיזו"א  תיקשורת 
וכו'.(עבור  אגף  דרומי  וצפוני )

08.02.0040 

1,097.98 1,097.98 1.00 'פמוק

הארקה  לארונות  תקשורת  ע"י  מוליך   25
ממ"ר  מפס  הארקות  קומתי 

08.02.0050 
329.40 164.70 2.00 'חי

מערכת  הגנה  בפני  ברקים  ע"פ  התכנית  כולל
רשת  עליונה  מתחת  שכבת  האיטום  פס 

היקפי  גלוי  במעקה  הגג  מוליכי  הורדה 
טמונים  בבטון  עד  לקופסאות  לביקורת 
הארקה  בקומת  הקרקע  כולל  מחברים 
מיוחדים  הניתנים  לפרוק  למדידת  ערכי 

הארקת  ברקים  הכל  קומפ ' כמפורט  במפרט 
הטכני .

08.02.0060 

4,391.92 4,391.92 1.00 'פמוק

ת ת   פ ר ק   03. 08 נ ק ו ד ו ת   ו א ב י ז ר י ם  .

הערות:- 1 ) מחיר  כל  האביזרים  ***
המפורטים  להלן  כוללים  את  אספקתם ,

התקנתם , חבורם  וחיווטם , צנרת , קופסאות 
חיבורים  ומעבר  כולל  כל  חומרי  העזר 

הדרושים  אלא  אם  נאמר  במפורש  אחרת .
 

2)המתקן  יבוצע  תחה"ט  ע"י  צנרת  מריכף 
ירוקה/כחולה/אדומה  "פנ " בלבד  וע"י  תעלות 

פלסטיות  המותקנות  מעל  ומתחת  לתקרות 
אקוסטיות  לפי  הצורך .

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2251 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
3)יש  לקבל  את  אישור  האדריכל  והמתכנן 

לגבי  צבע  ודוגמת  כל  האביזרים  הסופיים  של 
הנקודות  קודם  רכישתם  והתקנתם.  4)כל 
האביזרים  שבשימוש  יהיו  דוגמת  גוויס  או 

ביטוצינו  או  שוו"ע  מאושר  ע"י  המזמין 
********* 

נקודות  מאור  חד  /תלת  פאזיות  בתקרה  ו/או
בתקרה  מונמכת  ו/או  על  קיר  תחה"ט . בצנור 

בקוטר   20 מ"מ  באמצעות  כבלים  מסוג 
3 5*(1.52.5) N2XY ממ"ר  וכבל  פיקוד 

עבור  אביזר  הדלקה  1.5*8 (שלא  ימדד 
בנפרד ) מהנקודה  ועד  הלוח  כולל  מפסק 

תחה"ט  ו/או  עה"ט  על  פי  התכניות  כולל  כל 
אביזרי  העזר  הדרושים  ללא  הבדל  בסוג 
ובכמות  יחיד,כפול,חילוף  ו/או  לחצן  מואר .

08.03.0010 

35,026.20 120.78 290.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ   כבל  מסוג
בחתך  3 5*2.5 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח 

כולל  אביזר  קצה  יחיד .

08.03.0020 

3,952.80 131.76 30.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  כפול .

08.03.0030 

4,941.00 164.70 30.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  מוגן  מים .

08.03.0050 

5,270.40 175.68 30.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ   כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  כפול  מוגן  מים .

08.03.0060 

5,270.40 219.60 24.00 'חי

נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16 בתקרה  ו/או  על
קיר  תחה"ט  כולל  כל  אביזרי  העזר  הדרושים .

N2 XY  בצנור  בקוטר   20 מ"מ    כבל  מסוג
בחתך  2.5 *3 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  השנאה   לשקע  US B כפול .

08.03.0062 

1,647.00 164.70 10.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2252 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
נקודת  חיבור    קיר  פנימית  למזגן  תלת  פאזי

5* 6 N2XY  המחיר  כולל  קו  הזנה  בכבל
ממ"ר  מלוח  החשמל  ועד  לנקודה,כולל  שרוול 

? 25 מ"מ  חסין  אש  תחה"ט  כולל  אביזר  חיבור 
למזגן  הכולל  שקע  כולל  הכנה  לנק ' טרמוסטט 

ע"י  צינור   20 מ"מ  בין  המאייד  לטרמוסטט 
כולל  מפסק  ביטחון 

08.03.0068 

1,932.48 241.56 8.00 'חי

נקודת  חיבור  קיר  פנימית  למזגן  חד  פאזי 
3* 2.5 N2XY  המחיר  כולל  קו  הזנה  בכבל

ממ"ר  מלוח  החשמל  ועד  לנקודה,כולל  שרוול 
? 20 מ"מ  חסין  אש  תחה"ט  כולל  אביזר  חיבור 

למזגן  הכולל  שקע  בקיר  או  בתקרה    .

08.03.0070 

1,537.20 153.72 10.00 'חי

נקודת  הזנה  עבור   יחידת  אוורור  פנימית
במטבח   או  בשרותים   כולל  מפסק  בטחון 

.  N2XY 5X1.5  כבל

08.03.0083 

2,635.20 219.60 12.00 'חי

נקודת  הכנה  עבור  טרמוסטט  בקיר  מיחידת 
מיזוג  בתקרה  או  בקיר  ע"י  צינור   20 מ"מ 

+חוט  משיכה .

08.03.0085 

527.04 65.88 8.00  'חי

חיבור  קיר  תלת  פאזי  כולל  אביזר  שקע 
/ 5x2.5 n2xy  כולל  כבל  הזנה.CEE 5x16A

08.03.0370 
439.20 219.60 2.00  'חי

נקודה  לרמקול  במערכת  מולטימדיה  מארון 
תקשורת  ע"י  צינור   20 מ"מ  ועד  לנקודה  בקיר 

08.03.0390 
1,976.40 65.88 30.00 'חי

נקודת  לחצן  הפסקת  חרום  תחה"ט . המחיר
כולל  לחצן  הפסקת  חרום  מתוצרת  "טלמכניק "

N2 XY  תחה"ט  עם  מפתח  נעילה  כולל  כבל
1.5 *5 ממ"ר  מחווט  מהלוח  הרלוונטי  ועד 

לנקודה .

08.03.0420 

548.99 548.99 1.00 'חי

נקודת  מוצא  לגלאי  עשן/אש  או  רכיביהם
(לחצני  הפעלה , צופר  וכיו"ב ) ע"י  צינור   20
מ"מ  "כבה  מאליו " וחוט  משיכה  ביציקה  או 

בתקרה  אקוסטית , מלוח  ריכוז  ועד  לנקודה 
כמפורט  בתכניות .

08.03.0430 

5,270.40 65.88 80.00 'חי

נקודת  מוצא  לרמקולי  כריזה  בפוזדורים ,
ברחבות  ובחדרים  בצנרת   20 מ"מ  "כבה 

מאליו " כולל  חוט  משיכה  מלוח  ריכוז  קומתי
או  לוח  מגברים , ועד  לנקודה  כמפורט 

בתכניות .

 

08.03.0440 

3,030.48 65.88 46.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2253 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
נקודת  הכנה  לתקשורת / פריצה  /בקרת  מבנה

מתח  נמוך  מאוד  בצנרת   23 מ"מ  "כבה 
מאליו " כולל  חוט  משיכה  מתעלת  תקשורת 

ועד  ל  בקרת  מבנה 

08.03.0450 

2,503.44 65.88 38.00 'חי

קופסת  CIMABOX  20 מודולים  כוללת     8
נקודות  ח.ק . חד  פאזיות  A 16  על   הקיר  כולל 

כל  אביזרי  העזר  הדרושים . בצנור  בקוטר   20
מ"מ  או  בתעלת  P.V.C 3*5 .2 ס"מ  מוליכים 

.P. V.C ו/או  כבל  מסוג  N2 XY בחתך 
3 5*2.5 ממ"ר  מהנקודה  ועד  הלוח  כולל 

אביזר  קצה  ל -6 שקעים  16A.כולל  הכנה  ל   2
נקודות  תקשורת  על  ידי    שרוול  ? 25 חסין 
אש  תה"ט  מהאביזר  ועד  לסולם  מחשבים ,
שילוט  הנקודה  על  ידי  שלט  סנדוויץ  חרוט 

כנדרש .

08.03.0480 

19,763.55 439.19 45.00 'חי

CE E  עמדת  עבודה  מוגנת  מים  הכוללת  ,ח"ק
1 ח"ק  ת"פ   16 אמפר   ,2 ח"ק  ח"פ   16 אמפר 
מוגני  מים , מא"ז  ת"פ   25 אמפר ,1 מא"ז  ת"פ 

 16 אמפר,  2 מא"ז  ח"פ   16 אמפר , ממסר 
פחת  40A *4 מותקנים  בקופסת  "סימנס 

ניסקו " כולל  כבל  הזנה  N2XY5* 10 מלוח 
חשמל  ועד  לעמדת  העבודה  כולל  ירידה 

בתעלת  פח  מגולבן  במידות  6 /6 ס"מ  מתעלה 
ראשית  ועד  לעמדת  העבודה  כולל  כל 

האביזרים  הנדרשים  להתקנה  מושלמת  של 
עמדת  העבודה .

 
08.03.0510 

658.79 658.79 1.00 'חי

ת ת   פ ר ק   04. 08 ל ו ח ו ת   ח ש מ ל  

 ****לוח  קומת  קרקע  ראשי.***

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2254 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מבנה  לוח  חשמל  תקני  מסומן  במדבקה  של 

מכון  התקנים  ת"י  439 61 המותאם  לדרישות 
מפרט  טכני  וכן  לניתונים  טכניים   , כדלקמן 

I n-4X630A   זרם  הנומנלי  של  פסי  צבירה:
וזרם  קצר  I CU=ICW=50KA/1s התקנת 

פסי  צבירה  אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם 
גישה  מחזית  הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי 
I PXXB -  דרגת  הגנה  בפני  נגיעה  מקרית

ועם  חזית  פנלים  עם  דלתות  שקופות/מתכת 
דרגת  הגנה  בפני  הלם  מכני  IK10  , דרגת 

אטימות  I P31 דרגת  מידור   2B התקנת 
מפסקים  תהיה  אופקית/אנכית  בלבד . כולל 
סוקל  וערכת  פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20

אחוז  מקום  שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה 
FC   0 25 כדוגמתA  להזנת  מפסקים  עד

Li nergy ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום
שמור  כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מבנה 

-P  -   לוח  כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0312 

9,881.82 9,881.82 1.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,400A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=36KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X400N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0316 

3,733.13 3,733.13 1.00 'פמוק

El ectric  0/1 63 תוצרתA  משנה  זרם
Schneider

08.04.0318 
1,284.63 428.21 3.00   'חי

רב  מודד ,  למדידת  זרמים,הספקים , מתחים ,
תדר , אנרגיה , אקטיבית , אנרגיה  ראקטיבית ,

מקדם  הספק , עיוות  הרמוני  כללי  בזרם 
CL ASS 0.2S  ובמתח,  . רמת  דיוק

בתקשורת  מודבס  Et hernet TCP/IP כולל   3
כניסות  דיגיטליות,  1 יציאה 

דיגיטלית,התרעות , עמידה  בתקנים :
CLASS  0.2S  &  PMD-S   IEC  61557-12

EN 50160 & ANSI 12.20 כדוגמת 
PM 5561 מתוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר 

 

08.04.0320 

2,635.15 2,635.15 1.00 'חי

לחצן  חירום  "פטריה " ננעל  עם  הגנה  מכאנית
כולל  חיווט  לפי  תוכנית 

08.04.0322 
219.60 219.60 1.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2255 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד

3P ,100A , בעל  כושר  ניתוק 
I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

 2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

08.04.0328 

2,964.54 988.18 3.00 'פמוק

מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד
3P ,63A , בעל  כושר  ניתוק 

I cs=100%Icu=50KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrilogic 2.2  . כדוגמת 

Sc hneider-Electric  מתוצרת NS X100N
או  שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0330 

1,976.37 658.79 3.00 'פמוק

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  הגנות  לרכיבים  בלוח  הראשי 
. 400V  במתח ( 0.06-2.2kW)  בהספק

תוצרת  de r electricSchnei או  שו"ע  מאושר 

08.04.0332 

1,054.05 351.35 3.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

(40-63A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר.כולל  מגעי  עזר  לבקרה 

08.04.0334 

3,952.80 263.52 15.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

. 15kA  המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של . (6-32A)
תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר.כולל  מגעי  עזר  לבקרה 

08.04.0336 

3,294.00 164.70 20.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-40A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר.כולל  מגעי  עזר  לבקרה .

08.04.0338 

988.20 32.94 30.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P+N , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-32A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע
מאושר .

 

08.04.0340 

922.32 153.72 6.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2256 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 

של  (1-4A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
70kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0342 

1,515.24 252.54 6.00 'חי

מפסק  פחת  ilD , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
4P ,Class A , עבור  זרם  נומינלי  של 
25/40A , זרם  זליגה  30mA . תוצרת 

Sc hneider Electric או  שו"ע  מאושר .

08.04.0344 

1,361.48 340.37 4.00  'חי

מגען  מודולארי  iCT , עבור  זרם  עבודה
23 0Vac  מתח  פיקוד , AC7a  לפי ( 16-25A)
, 3P . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0346 

2,635.20 131.76 20.00 'חי

מגן  מתח  יתר  נשלף  עם  חלונית  מצב  היחידה 
3P +N  כולל   מגע  עזר  עבור  Type  2  מיועד 
לשיטת  הארקה  TN-S  . מגן  מתח  יתר  יעמוד 
pe  2 8/20 Imax 40kATy .  בנתונים  הבאים
כולל  הגנה  מתאימה  לפי  יצרן  מקור , כדוגמת 

El ectric  תוצרת PR D 40r  סדרת
Sc hneider או  שווה  ערך  מאושר .

08.04.0348 

1,043.08 1,043.08 1.00  'חי

תוספת  בקר  ל   2 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-2

08.04.0350 

658.79 658.79 1.00   'חי

לוח  שוכרים. ****

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2257 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מבנה  לוח  חשמל  תקני  מסומן  במדבקה  של 

מכון  התקנים  ת"י  439 61 המותאם  לדרישות 
מפרט  טכני  וכן  לניתונים  טכניים   , כדלקמן 

:זרם  הנומנלי  של  פסי  צבירה  I n-4X80  וזרם 
קצר  I CU=ICW=25KA/1s התקנת  פסי 

צבירה  אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם  גישה 
מחזית  הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי  דרגת 

הגנה  בפני  נגיעה  מקרית  - I PXXB ועם  חזית 
פנליםעם  דלתות  שקופות  דרגת  הגנה  בפני 

הלם  מכני  IK10  , דרגת  אטימות  I P31 דרגת 
מידור   2B התקנת  מפסקים  תהיה 

אנכית/אופקית  בלבד . כולל  סוקל  וערכת 
פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20 אחוז  מקום 

שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה  להזנת 
Li nergy FC  0 10 כדוגמתA  מפסקים  עד

ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום  שמור 
כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח.מבנה  לוח 

-P  -   כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

08.04.0562 

19,763.64 6,587.88 

4,391.92 
 

3.00 'פמוק

קומפ'
 

מבנה  לוח  חשמל  תקני  מסומן  במדבקה  של 
מכון  התקנים  ת"י  439 61 המותאם  לדרישות 

מפרט  טכני  וכן  לניתונים  טכניים   , כדלקמן 
:זרם  הנומנלי  של  פסי  צבירה  I n-4X80  וזרם 

קצר  I CU=ICW=25KA/1s התקנת  פסי 
צבירה  אופקי  ואנכית  תהיה  קידמית  עם  גישה 

מחזית  הלוח  לצורך  טיפול  תחזוקתי  דרגת 
הגנה  בפני  נגיעה  מקרית  - I PXXB ועם  חזית 

פנליםעם  דלתות  שקופות  דרגת  הגנה  בפני 
הלם  מכני  IK10  , דרגת  אטימות  I P31 דרגת 

מידור   2B התקנת  מפסקים  תהיה 
אנכית/אופקית  בלבד . כולל  סוקל  וערכת 

פילוס . מקום  שמור  יכלול:  20 אחוז  מקום 
שמור  "אמיתי " כולל  פסי  צבירה  להזנת 
Li nergy FC  63 כדוגמת A  מפסקים  עד

ולמאזים  Li nergy FM ו-10 % מקום  שמור 
כללי . כולל  פילוס  מושלם  בשטח . מ  בנה  לוח 

-P  -   כדוגמת  לוח  להעמדה  על  הריצפה
PR ISMA תוצרת  Sc hneider Electric או 

שוו"ע  מאושר .

08.04.0563 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2258 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מפסק  MC CB מגביל  זרם  קצר  אנרגטי  עד

3P ,80A , בעל  כושר  ניתוק 
I cs=100%Icu=25KA הכולל  מנגנון  ניתוק 
Tripping Reflex , כולל  סליל  הפסקה , כולל 

2 מגעי  עזר  OF SD . כולל  יחידת  הגנה 
אלקטרונית  Micrologic 2.2  . כדוגמת 

NS X80B מתוצרת  Sc hneider-Electric או 
שוו"ע  מאושר .

 

08.04.0564 

3,293.94 1,097.98 3.00 'פמוק

לחצן  חירום  "פטריה " ננעל  עם  הגנה  מכאנית
כולל  חיווט  לפי  תוכנית 

08.04.0572 
658.80 219.60 3.00 'חי

מתנע  תרמו-מגנטי  G V2P/GV3P הפעלה
ע"י  ידית  סיבוב  בעל  כושר  ניתוק  גבוה 

100kA , עבור  מנועים  תלת-פאזיים  בהספק 
. 400V  במתח ( 6A  0.06-2.2 / עדkW)

תוצרת  de r electricSchnei או  שו"ע  מאושר .

08.04.0574 

6,609.82 472.13 14.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

(40-63A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 
15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0576 

11,594.88 263.52 44.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
3P , בעל  אופיין  B/C , עבור  זרם  נומינלי  של 

. 15kA  המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של . (6-32A)
תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 

מאושר .

08.04.0578 

4,941.00 164.70 30.00 'חי

מא"ז  iC60H , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
1P , בעל  אופיין  B/C/D , עבור  זרם  נומינלי 
של  (6-32A) . המא"ז  בעל  כושר  ניתוק  של 

15kA . תוצרת  Sc hneider Electric או  שו"ע 
מאושר .

08.04.0580 

988.20 32.94 30.00 'חי

מפסק  פחת  ilD , עם  דגלון  מצב  תקלה  מובנה ,
4P ,Class A , עבור  זרם  נומינלי  של 
25/40A , זרם  זליגה  30mA . תוצרת 

Sc hneider Electric או  שו"ע  מאושר .

08.04.0582 

3,063.33 340.37 9.00  'חי

תוספת  בקר  ל   2 התראות  ממרכזיית  גילוי
אש  עם  חיווי  סטטוס , למתח  230V , כולל 
מגעי  עזר  כולל  חיווט  לפי  תוכנית  כתוגמת 

ISO-556B-4

08.04.0584 

1,976.37 658.79 3.00   'חי

3 נורות  סימון  מתח  פאזות  LE D כולל  לחצן 
G V2P  בדיקה , כולל  מפסק  הגנה  כדוגמת
ומגען  מתאים  תוצרת  שניידר  אלקטריק  או 

שוו"ע  מאושר  ע"י  המתכנן 

08.04.0588 

5,435.01 603.89 9.00 'פמוק
04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2259 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 ת ת   פ ר ק  05. 08  כ ל ל י .

הערה:- כל  הציוד  להתקנה  **************
חיצונית  יהיה  בעל  דרגת  בידוד  IP55 , כל 

ארונות  החלוקה , קופסאות  ההסתעפות 
והמעבר  יהיו  מחומר  פלסטי  "כבה  מאליו" ,

קופסאות  דוגמת  "גוויס" .
****************************** 

אספקה  והתקנה  של  ארון  תקשורת  תא  בזק 
עם  הציוד  הדרוש+פסיסי  קורונה  מפוליאסטר 

כולל  זיווד  עפ"י  דרישות   בזק  במידות 
25*60* 80 ס"מ  להתקנה  פנימית  בריכוז 

תקשורת. (כולל  ציוד  אינטגרלי  פסיסי  קורונה 
וכו ' הכל  קומפ' )

08.05.0010 

1,317.56 329.39 

3,842.93 

4.00

1.00

'חי

קומפ'

העברת  מתקן  החשמל  ביקורת  מהנדס  בודק 
מוסמך,למסירה  מלאה  ומושלמת  של  מתקן 

החשמל .

08.05.0020 

ת ת   פ ר ק   06. 08 ג ו פ י   ת א ו ר ה  .

 מע ' גופי  תאורה .

1)המפרט  מהווה  חלק  בלתי  נפרד  מכתב 
הכמויות. 2)כל  הסעיפים  הינם  לאספקה 

והתקנה , המזמין  שומר  לעצמו  את  הזכות 
לספק  ולהתקין  את  כל  גופי  התאורה  או  חלקם 
מבלי  לשנות  את  מחירי  הקבלן , הקבלן  מצהיר 

כי  לא  יהיו  לו  טענות  או  תביעות  לתשלום 
נוסף. 3)המזמין  רשאי  להגדיל , להקטין 

ולצמצם  כמויות  מתוך  כתב  הכמויות  מבלי 
לשנות  את  מחירי  היחידה .

ג.ת .  יציאת  חרום   כולל  נורת  לד  כדוגמת
EL -622 של  אלקטרו  לייט .

08.06.0011 
2,745.00 274.50 10.00  'חי

EL -721ST   ג.ת . חרום  חד  תכליתי  כדוגמת
 3W  של  אלקטרו  לייט .

08.06.0021 
9,607.50 274.50 35.00  'חי

גוף  תאורה  x60  LED 60 שקוע  בתקרה
מונמכת  מסופק   כולל  כיסוי  פריזמטי  בהספק 

W  40  צבע  אור   00 40 כדוגמת 
PR O LEDOMEGA יצרן     T HOREN ע"י 

חברת  שייניץ-לירד 

08.06.0030 

29,097.00 274.50 106.00 'חי

גוף  תאורה  LE D עגול   "6 שקוע  בתקרה
מונמכת  דגם   5W  DIFFUSED. 13 מסופק 

ע"י  חברת  שטייניץ-לירד 

08.06.0050 

10,387.08 241.56 43.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2260 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
ג.ת .  לד  W 39 מוגן  מים  מותקן  בתקרה

כדוגמת  I BV של  לירד  תאורה .
08.06.0810 

625.86 208.62 3.00 'חי

6W   גוף  תאורה  לד  להתקנה  חיצונית  בהספק
I P65  כדוגמת  T HRIANGLE של  לירד 

שטינץ 

08.06.0840 

4,117.50 274.50 15.00 'חי

ת ת    פ ר ק  07. 08  פי  ת ו ח  ה ז נ ו ת   ח ש מ ל  
ו ת ק ש ו ר ת  

חפירה  ו/או  חציבה  של  תעלת  כבלים
במידות  מינימליות  של  רוחב   80 ס"מ  ועומק 

עד  0 14 ס"מ  בכלים  ו/או  בידיים . בשטח  גנני ,
במדרכה , בכביש  או  בבטון  כולל  החזרת  השטח

לקדמותו.במקום  שהחפירה  מבוצעת  בכביש 
הכל  בהתאם  לאמור  במפרט  הטכני  המיוחד .

 

08.07.0015 

18,548.40 127.92 145.00 רטמ

שוחת  חשמל  מעבר     כולל  סימון  שוחה
בהטבעה  - 'זהירות  חשמל  'מבטון  במידות 

0/150/150 15 ס"מ  כולל  מכסה  לעומס  כבד .

08.07.0060 

3,731.00 3,731.00 1.00  'חי

שוחת  תקשורת  עגולה  מתח  נמוך   מבטון
במידות  בקוטר   /100/ 80 ס"מ  כולל  מכסה 

לעומס  כבד.40טון .

08.07.0075 

2,665.00 2,665.00 1.00 'חי

שרוול  בחפירה  מוכנה  מצינור  פי.וי.סי . קשיח
קוטר   "6 עובי  דופן  ע"פ  ח"ח  כולל  חוט  משיכה 

מניילון   8 מ"מ , סימון  קצוות  השרוול  ומוטות 
משיכה  באורך   20 ס"מ  בקצוות  החוט .

08.07.0095 

3,118.05 69.29 45.00 רטמ

צינור   בקוטר  0 16 מ"מ  דגם  קוברה  דו  שכבתי
של  וולטה  בל  כולל  חוט  משיכה  מניילון  שזור 

בקוטר   8 מ"מ  מ 

08.07.0100 

9,327.50 37.31 250.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2261 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 חיט תודובע 90 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
עבודות טיח  פרק  09

כללי  תת פרק 01. 09

 קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1
09 

 חיטב ץירח תריצי )א :ללוכ חיטה ריחמ .2
 החותמ תשר יספ )ב .הרקתו ריק ןיב שגפמב
 טנמלא ןיב יכנא שגפמב מ"ס 01-כ בחורב
 תפסות םלושת אל .תונולח יפסבו קולבו ןוטב
 .)םיטנק( חיטב תוניפ תריצי רובע

 םירצ םיחטשו םיחתפ יפשח ללוכ עוצבה
 תפסות לכ אלל הדיחיה ריחמב ודדמיש
 ץוחו םינפ שרדיש לככ םימוגיפ ללוכ עוצבה.

 הדובעה ריחמב םילולכה

74,115.00 

79,056.00 

98.82 

98.82 

750.00

800.00

ר"מ

מ"ר

טיח פנים  תת פרק 02. 09

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על 
שטחים מישוריים.כולל תקוני טיח לאחר 

גמר  בצוע כל עבודות המערכות קירות  .
שליכט לבן 

טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על 
שטחים מישוריים.כולל תקוני טיח לאחר 

גמר  בצוע כל עבודות המערכות תקרה  .
שליכט לבן  .

09.02.0010 

09.02.0020 

184,464.00 153.72 1,200.00 ר"מ

טיח חוץ  תת פרק 03. 09

 , הצברה תבכש : תובכש שולש ץוח חיט
 תבכשו מ"מ 51 יבועב הנותחת הבכש
 ןווגב טכילש תבכש תוברל רוחש טכילש
 . לכירדאה י"פע םקרימו

09.03.0010 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2262 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   10  ע ב ו ד ו ת  ר י צ ו ף  , ח י פ ו י   ו ט ר צ ו  

ת ת   פ ר ק   01. 10  רי  צ ו ף   ב א ר י ח י   א ב ן /  ג ר נ י ט 
 פ ו ר צ ל ן 

1 . הקבלן  מופנה  ומחויב  למפרט  הכללי  פרק 
10

 
2 . הקבלן  יקבל  את  הריצוף  ממקום  אספקתו   ,

עבודת  הקבלן  כוללת   בצוע  פוגות  עם  מילוי 
רובה  אקרילית  בגוון  עפ"י  המזמין   .

 

"אריחי     גרניט  פורצלן    ,בגוונים  שונים
לרבות  יצירת  פסים  ודוגמאות  עפ"י  תוכניות 

האדריכל  - ללא  תוספת  תשלום    במבנה 
-R09     במידות  אריח  80/ 80 ס"מ F1   סימון

מחיר  יסוד      70 ש"ח  /מ"ר 

10.01.0010 

199,287.00 241.56 825.00 ר"מ

22,646.25 60.39 375.00 רטמ מ"ס 7/08 תודימב ףוצירה תמגודב םילופיש 10.01.0015 

"אריחי     גרניט  פורצלן    ,בגוונים  שונים
לרבות  יצירת  פסים  ודוגמאות  עפ"י  תוכניות 

האדריכל  - ללא  תוספת  תשלום  בשרותים 
R10  ,    במידות  אריח  45/ 45 ס"מ  F2    סימון

 מחיר  יסוד      70 ש"ח  /מ"ר 

10.01.0020 

16,909.20 241.56 70.00 ר"מ

יגוס 2 ןיב מ"מ 04/4 ךתחב םוינימולא ףס 10.01.0030 
988.20 82.35 12.00 רטמ  ףוציר

76,860.00 219.60 350.00 ר"מ

 ת ת   פ ר ק  02. 10  ח י פ ו י   ק י ר ו ת-    ג ר נ י ט 
 פ ו ר צ ל ן 

עב ' החיפוי  כוללות   הרבצת  טיח  מיישר 
כתשתית  הכלול  במחיר  העבודה  וללא  כל 

תשלום  נוסף   .

 חיפוי   אריחים  בשרותים     עפ"י     האדריכל
סימון    W 2 ממחיר  יסוד   70 ש"ח  /מ"ר 

10.02.0010 

ת ת   פ ר ק   03. 10 מ ד ר ג ו ת  

11,528.70 384.29 30.00 רטמ

 / ח"ש 003 דוסי ריחמב ןבא תוגרדמ
 תוברל מ"ס 2 םורו מ"ס 3 חלש יבועב ר"מ
 אלש הגרדמב ידיצב ןבאה תמגודב םילופש
 חלש לכ לע ,הדיחיה ריחמב םילולכו ודדמי
 תעינמל מ"ס 4 בחורב תתוסמ ספ אהי

 . הקלחה

10.03.0010 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2263 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

39,252.20 

55,996.30 

301.94 

329.39 

130.00

170.00

רטמ

מטר

ספי אבן  תת פרק 04. 10

 52 בחור מ"ס 3 יבועב ןומר הפצמ ןבא יפס
 םימ ףאל ץירח תוברל מ"ס

ס"מ רוחב בעובי  3 מצפה רמון  אבן  קופינג 
ס"מ לרבות חריץ לאף מים  30 

10.04.0010 

10.04.0020 

6,862.50 

12,846.42 

15,097.25 

27.45 

713.69 

603.89 

250.00

18.00

25.00

'חי

יח '

מ"ר

אלמנטי נגישות  תת פרק 05. 10

 PR םגד הטסורינ תוישושבג

משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות נגיש-
לפי דרישה ת"י  ס"מ מפוליאוריטן , 12 0/60

חלק  6 19 18

ריצוף באריחי גרניט פורצלן למשטח נגיש-
ס"מ עם  אזהרה או פס מוביל במידות 30/ 30

" EASY-GO" דגם צבעוני , תבליט עגולה ,
לפי דרישות ת"י  או ש"ע , דוגמת "אלפקס "

ש"ח/יח ' מחיר יסוד  43 חלק 6 , 18 19

10.05.0010 

10.05.0020 

10.05.0030 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2264 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 העיבצ תודובע 11 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

21,960.00 

46,116.00 

27.45 

32.94 

800.00

1,400.00

ר"מ

מ"ר

עבודות צביעה  פרק  11

סיוד וצביעה על טיח , תת פרק 01. 11
בטון בלוקים וגבס 

חיט לע דיסילופ תובכש 3 עבצב העיבצ
 .ןימזמה רושיא י"פע ןווגב םינפ

על טיח / שכבות  צביעה בצבע סופרקריל  3
בגוון עפ"י אישור המזמין . פנים  גבס 

11.01.0020 

11.01.0030 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../265  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   12  ע ב ו ד ו ת   א ל ו מ י נ י ו ם 

 ת ת   פ ר ק  01. 12  ע ב ו ד ו ת   א ל ו מ י נ י ו ם 

חלון  דריקיפ  במידות  80/ 45 ס"מ  עפ"י  פריט
א-01- 03

12.01.0010 
4,940.92 2,470.46 2.00 'חי

חלון  דריקיפ  וחלק  קבוע  במידות  0/100 16
ס"מ  עפ"י  פריט  א-01- 04

12.01.0020 
7,905.46 3,952.73 2.00 'חי

חלון  דריקיפ  וחלק  קבוע  במידות  0/120 20
ס"מ  עפ"י  פריט  א-02- 04

12.01.0030 
17,457.87 5,819.29 3.00 'חי

חלון  דריקיפ  וחלק  קבוע  במידות  0/105 16
ס"מ  עפ"י  פריט  א-03- 04

12.01.0040 
23,716.38 3,952.73 6.00 'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים   קבועים  במידות
0/120 27 ס"מ  עפ"י  פריט  א-01- 05

12.01.0050 
55,338.22 7,905.46 7.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/105 20 ס"מ  עפ"י  פריט  א-02- 05

12.01.0060 
9,881.82 4,940.91 2.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/100 24 ס"מ  עפ"י  פריט  א-03- 05

12.01.0070 
5,819.29 5,819.29 1.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
5/100 22 ס"מ  עפ"י  פריט  א-04- 05

12.01.0080 
10,979.80 5,489.90 2.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/100 20 ס"מ  עפ"י  פריט  א-05- 05

12.01.0090 
4,940.91 4,940.91 1.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/100 30 ס"מ  עפ"י  פריט  א-06- 05

12.01.0100 
7,246.67 7,246.67 1.00  'חי

דלת  דו  כנפית  ורפפה  עליונה  במידות 
0/260 20 ס"מ  עפ"י  פריט  א-01- 06

12.01.0110 
13,175.76 13,175.76 1.00  'חי

דלת  דו  כנפית  במידות  0/205 20 ס"מ  עפ"י
פריט  א-01- 07

12.01.0120 
10,430.81 10,430.81 1.00 'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/220 20 ס"מ  עפ"י  פריט  א-01- 08

12.01.0130 
11,254.30 11,254.30 1.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/105 45 ס"מ  עפ"י  פריט  א-01- 09

12.01.0140 
11,418.99 11,418.99 1.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
5/105 55 ס"מ  עפ"י  פריט  א-02- 09

12.01.0150 
14,054.14 14,054.14 1.00  'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2266 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םוינימולא תודובע 21 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 

5/100 54 ס"מ  עפ"י  פריט  א-03- 09
12.01.0160 

13,834.55 13,834.55 1.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/100 57 ס"מ  עפ"י  פריט  א-04- 09

12.01.0170 
28,547.48 14,273.74 2.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/100 58 ס"מ  עפ"י  פריט  א-05- 09

12.01.0180 
14,603.13 14,603.13 1.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
5/100 41 ס"מ  עפ"י  פריט  א-06- 09

12.01.0190 
10,430.81 10,430.81 1.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/100 35 ס"מ  עפ"י  פריט  א-01- 10

12.01.0200 
17,677.48 8,838.74 2.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/100 35 ס"מ  עפ"י  פריט  א-02- 10

12.01.0210 
17,677.48 8,838.74 2.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
5/100 68 ס"מ  עפ"י  פריט  א-01- 11

12.01.0220 
17,238.29 17,238.29 1.00  'חי

חלונות  דריקיפ  וחלקים  קבועים  במידות 
0/100 72 ס"מ  עפ"י  פריט  א-2- 11

12.01.0230 
18,116.67 18,116.67 1.00  'חי

דלת  חד  כנפית  וחלק  קבוע  במידות  0/270 15
ס"מ  עפ"י  פריט  א-01- 12

12.01.0240 
20,861.62 10,430.81 2.00 'חי

רפפה  דמוי  עץ  חיפוי  בניין  עפ"י  פריט
א-01- 30

12.01.0250 
697,879.72 768.59 908.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2267 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 . א"וזימ ךרעמ 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   15  מ ע ר ך   מ י ז ו" א    .

 ת ת   פ ר ק  01. 15  ר ש י מ ת   ה ע ר ו ת   ו צ י ו ד 
 ר א ש י  -  מ י ז ו ג   .

הערה : כל  *****************************
הציוד  והחלפים  אשר  יותקנו  יהיו  בעלי 
האיכות  הגבוהה  ביותר  והאחריות  בגין 

התקנתם  ותקינותם  המלאה  תהא  כוללת 
ולמשך  שנה  קלנדרנית .

****************************** 

הערה : ******************************
הקבלן  הזוכה  מתחייב  מראש  על  עמידה  בכל 

דרישות  המפרט  ובלו"ז  ביצוע  עפ"י 
המפרט+הנחיות  מנהל 

 ****************הפרוייקט.

המחירים ******************************
כוללים  ביצוע  חיצובים  ומעברים  בקירות 

ריצפות  ותיקרות  מכל  סוג  שהוא  כולל  איטום 
וביטון  וצביעה  והחזרת  השטח  לקדמותו  הכל 

ע"פ  הנחיות  המפקח  למעט  הסעיפים 
 ****************המתומחרים  

 הערה : *****************************
תשתית  מיזו"א  נחושת  תתאים  לתקן  גז  ירוק 

" L"  כולל  עובי  דופן  מתאים  מסוג
בלבד+מחברים .

****************************** 

***************************************** 
הערה : התקנת  מפזרים  כולל  מסגרות  עץ  *

מסביב  ליחידות  בהתקנה  מעל  תקרות  גבס ,
בתקרות  פח  התאמה  וביצוע  כנ"ל , בכל  מפזר

או  תריס  איוורור  תסופק  ותותקן  מסגרת 
אלומיום  מבריקה  מסביב  לפתח  והתריס 

יותקן  בהתקנה   +4 סוגרים  מכניים , מערך  זה
כלול  בהצעת  הקבלן  ללא  תוספת  מחיר .

 

 

***************************************** 
*** 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2268 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 . א"וזימ ךרעמ 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 .רורויא+ריוא גוזימ ךרעמ 20.51 קרפ תת

המזגן  מסוג  מיני  מרכזי  לתפוקת  קירור 
מרבית  של  BTU/H 000, 75 כולל  מחברים 

תואמים  וכל  הנידרש  לפעולה  מושלמת , כולל 
צנרת  גז  וחשמל  ל 10 מטר  ראשונים , תוצרת 

W IND 80/3P  חב ' תדיראן

15.02.0010 

118,581.84 19,763.64 6.00 'פמוק

תוספת  צנרת  עבור  המערכות  מיני  מרכזי 
להשלמה  מרחק  מעל   10 מ ' על  כל  אביזריה ,

כולל  אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,
תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.02.0020 

27,450.00 109.80 250.00 רטמ

המזגן  מסוג  עילי  לתפוקת  קירור  מרבית  של 
BTU/H 000, 18 כולל  מחברים  תואמים  וכל 

הנידרש  לפעולה  מושלמת , כולל  צנרת  גז 
וחשמל  ל 10 מטר  ראשונים , תוצרת  חב '

. ALPHA X 200N   תדיראן  דגם

15.02.0040 

31,512.04 4,501.72 7.00 'פמוק

תוספת  עבור  יחידות  מפוצלות  מכלול  צנרת 
גז  מושלמת  ליחידות    על  כל  אביזריה , כולל 

אביזרים , מפצלים , בידודה , בדיקת  לחץ ,
תמיכות  נדרשות  למערכת   כולל  מילוי  גז  שמן 
וכל  הנדרש  להפעלת  המערכת  הכל  כמתואר 

במפרט  הטכני  ובתוכניות .

15.02.0043 

24,156.00 109.80 220.00 רטמ

תעלות  פיזור  אוויר  מפח  מגולבן  בעובי  9 .0
מ"מ  מותקנות  כנידרש  במבנה,  ,צבועות 
בתנור  בתהליך  אלקטרוסטטי  בצבע  עפ"י 

דרישת  האד' , כולל  חיזוקים  לכל  תעלה 
כנידרש  צידי  עילי  ותחתי  לרבות  חיזוקים 

והתאמה  בין  החלקים , כולל  מוטות  תומכים 
לתקרת  פח  או  פרופילי  מתכת  בכל  מידה 
דרושה  וברגי  עיגון  "8 /3 או  כנידרש  מסוג 

מגולבנים  בכלכמות  ואורך  הדרושה  להתקנה 
מושלמת , כולל  עיגון  לקונסטרוקצית  מתכת 

קיימת  פלטות  חיזוק  מחברים  וחבקים 
ממתכת  לפלטות  הכל  כלול  ללא  ריתוכים 
ופגיעה  בקונסטרוקציה  קיימת  הכל  קומפ' ,

כולל  התאמות  למפזרים  מכל  סוג  ודגם 
מתאמים  ומחברים  הכל  קומפ' .

15.02.0050 

14,493.60 120.78 120.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2269 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 . א"וזימ ךרעמ 15 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
תעלות  פיזור  אוויר  מפח  מגולבן  ספיריקל 

בקוטר   70 ס"מ   מותקנות  כנידרש  במבנה ,
,צבועות  בתנור  בתהליך  אלקטרוסטטי  בצבע 
עפ"י  דרישת  האד' , כולל  חיזוקים  לכל  תעלה 

כנידרש  צידי  עילי  ותחתי  לרבות  חיזוקים 
והתאמה  בין  החלקים , כולל  מוטות  תומכים 

לתקרת  פח  או  פרופילי  מתכת  בכל  מידה 
דרושה  וברגי  עיגון  "8 /3 או  כנידרש  מסוג 

מגולבנים  בכל  כמות  ואורך  הדרושה  להתקנה 
מושלמת , כולל  עיגון  לקונסטרוקצית  מתכת 

קיימת  פלטות  חיזוק  מחברים  וחבקים 
ממתכת  לפלטות  הכל  כלול  ללא  ריתוכים 
ופגיעה  בקונסטרוקציה  קיימת  הכל  קומפ' ,

כולל  התאמות  למפזרים  מכל  סוג  ודגם 
מתאמים  ומחברים  הכל  קומפ' .

15.02.0051 

27,668.70 307.43 90.00 רטמ

 בידוד  תרמי  אקוסטי  פנימי  מותקן  בתעלות 
אוויר  בסעיף  לעיל  עובי   "1 ראה  מפרט .

15.02.0060 
4,150.80 46.12 90.00 רטמ

 בידוד  תרמי  אקוסטי  חיצוני  מותקן  בתעלות 
אוויר  בסעיף  לעיל  עובי   "1 ראה  מפרט .

15.02.0070 
4,150.80 46.12 90.00 רטמ

תריס  פיזור  אוויר  אלומיניום  מפזר  קמרוני 
CFM 0 30 כמפורט  בתוכנית  גוון  או  לפי 

בחירת  אד' .

15.02.0080 

26,351.40 439.19 60.00 'חי

צינור  שרשורי" 10 עם  בידוד  תרמי  אקוסטי
חסין  אש  עפ"י  תקן  1001 , כולל  חיבורים 

ומתאמים  הדרושים  לתעלת  פח  ,מפזרים  או 
יחידות  מיזו"א  כנדרש .

15.02.0090 

2,964.60 98.82 30.00 רטמ

צינור  שרשורי "8 עם  בידוד  תרמי  אקוסטי
חסין  אש  עפ"י  תקן  1001 , כולל  חיבורים 

ומתאמים  הדרושים  לתעלת  פח  ,מפזרים  או 
יחידות  מיזו"א  כנדרש .

15.02.0091 

2,305.80 76.86 30.00 רטמ

צינור  שרשורי "6 עם  בידוד  תרמי  אקוסטי
חסין  אש  עפ"י  תקן  1001 , כולל  חיבורים 

ומתאמים  הדרושים  לתעלת  פח  ,מפזרים  או 
יחידות  מיזו"א  כנדרש .

15.02.0092 

3,294.00 54.90 60.00 רטמ

צינור  שרשורי" 14 עם  בידוד  תרמי  אקוסטי
חסין  אש  עפ"י  תקן  1001 , כולל  חיבורים 

ומתאמים  הדרושים  לתעלת  פח  ,מפזרים  או 
יחידות  מיזו"א  כנדרש .

15.02.0100 

8,784.00 109.80 80.00 רטמ

12 0/60 RTF-2000  תריס  אוויר  חוזר  דגם
כולל  פילטר  של  חברת  יעד  או  שווה  ערך 

15.02.0110 
3,952.74 658.79 6.00 'חי

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2270 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 . א"וזימ ךרעמ 51 קרפ

10/01/2022 

270 :' 

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

548.99 

6,148.66 

1,317.58 

8,783.80 

9,223.20 

548.99 

439.19 

1,317.58 

878.38 

219.60 

1.00

14.00

1.00

10.00

42.00

'פמוק

יח'

יח'

יח'

יח'

 הדובעה םויסב תוקיפסו םיצחל תקידב עוציב
 .ץעויל ח"ודה תשגה ללוכ

סורג ומנעול למעבים בגג מנשא  +

מקש . מפוח אינלין שרותים 00 10

מק"ש . כנ"ל 0 50

תריס פיזור אוויר אלומיניום "6 .

15.02.0130 

15.02.0140 

15.02.0200 

15.02.0202 

15.02.0203 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2271 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תוילעמ 71 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

87,838.40 87,838.40 1.00 'פמוק

 פ ר ק   17  מ ע ל י ו ת 

 ת ת   פ ר ק  01. 17  מ ע ל ו ן 

 , םינקת ןוכמ תקידב ללוכה טלפמוק ןולעמ
 הלעפהל שרדנה לכו למשח תונזה , תוקעמ
 תמלשומו האלמ

17.01.0010 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../272  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תורגסמ תודובע 91 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

65,878.80 16,469.70 4.00 ןוט

פ ר ק    19 ע ב ו ד ו ת   מ ס ג ר ו ת  

ת ת    פ ר ק  01. 19 ק ו נ  סט  ר קצ  יי ת     פ ל ד ה  

 ,םיגרב ללוכ םינוש םיליפורפמ םיקוזיח
 וכו תוקטלפ ,םיכותיר

19.01.0010 

71,368.70 71,368.70 1.00 'פמוק

 ת ת   פ ר ק  02. 19  מ ב נ ה   ק ל   ל ד ח ס נ י ת 

הקמה  של   מבנה  קל  לדחסנית  קומפ ' הכולל  -
בניית  קונסט  פלדה   , חיפוי  פנל  מבודד  מילוי 
צמר  סלעים   5 ס"מ   , ניקוז  וחיבור  לבור  ביוב 

הכולל  מפריד  שומנים  0 50 ליטר   , תריס 
סגירה  ויחידת  מ.א. - הכל  קומ'פ    עפ"י 

התוכניות  והנחיות  משרד  הבריאות  לדחסנית 
בגודל  של   12 קוב- העבודה  כוללת  אישור 

שפ"ע  מועצה  וכל  החיבורים  הדרושים 

19.02.0010 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2273 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   22  א ל מ נ ט י ם   מ ת ו ע ש י ם   ב ב נ י ן 

 ת ת   פ ר ק  01. 22  מ ח י צ ו ת   ג ב ס 

חיפוי  צנור  בקוטר  עד   "8 עם   קונסטרוקציה
ולוח  אקווה  פנל   / עמיד  מים  כפול  לרבות 

מילוי  צמר  סלעים   + יריעה  משתיקה + ספוג 
+רדיד  עופרת  ,גמר  שפכטל  מוכן  לצבע 

.לרבות  פינות  מגן   .

22.01.0080 

3,952.80 197.64 20.00 רטמ

 מחיצות  גבס     דו  קרומיות   בעובי   12 ס"מ
לרבות  קונסטרקציה  עם  ניצבים  כל   40 ס"מ 

ומזרוני  צמר  סלעים  בעובי   "2 במשקל   80 ק"ג 
/מ"ק 

22.01.0110 

23,058.00 230.58 100.00 ר"מ

ת ת   פ ר ק   02. 22 ת ק ר ו ת   א ק ו ס ט י ו ת  

כל  סוגי  התקרות  כוללים   את   כל 
הקונסטרוקציה  הנדרשת   לרבות  אישור 

מהנדס   מטעם  הקבלן  ועל  חשבונו   לתקינות 
וחוזק  התקרות  עפ"י  התקן   .

בצוע  פתחים    לגופי  תאורה   , יחידות  קצה 
למזגנים   , אינסטלציה  וכ"ו  כלול  במחירי 

היחידה  ולא  ישולם  בנפרד     .

תקרת  גבס  אופקית   לרבות  ברוחבים  צרים
.קבועה , מלוחות  גבס  רגילים , בעובי  5. 12

C2   מ"מ   . סימון

22.02.0010 

13,203.45 203.13 65.00 ר"מ

תקרת  מגשי  פח  ברוחב   30 ס"מ  בגוון  עפ"י
C3   האדריכל  .בשרותים.סימון

22.02.0050 
6,725.25 192.15 35.00 ר"מ

תקרה  מינרלית   במידות   60/ 60 ס"מ   .
במחיר  יסוד       80 ש"ח  /מ"ר  .לרבות  מערכת 

. L+Z  מתלים   ופרופילי

22.02.0110 

202,032.00 252.54 800.00 ר"מ

סינר   גבס  אופקי  ואנכי   לרבות  ברוחבים
צרים  ברוחב  פריסה  עד  0 10 ס"מ  .מדידה 

החלק  הגלוי  בלבד  וכולל  כל  הקונסטרוקציה 
הנדרשת  לרבות  המוסתרת   .

22.02.0120 

46,665.00 186.66 250.00 רטמ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2274 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



10/01/2022 

274 :' 

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 תואסנולכ 32 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס

57,645.00 

29,645.46 

274.50 

4,940.91 

210.00

6.00

רטמ

טון

כלונסאות  פרק  23

באתר  כלונסאות יצוקים  תת פרק 01. 23

רטוקבAFC תטישב תואסנולכ תקיציו חודיק
 לזרבה תרדחה ללוכ םינוש םיכרואב מ"ס 08

ברזל זיון 

23.01.0010 

23.01.0020 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה .../275  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 הסירהו קוריפ תודובע 42 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   24  ע ב ו ד ו ת   פ י ר ו ק   ו ה רי  סה  

ת ת   פ ר ק   01. 24  ע ב ו ד ו ת   פ י ר ו ק   ו ה ר י ס ה 

עבודות  פירוק  והריסה  קומפלט  לכל  המבנה 
לרבות    סילוק  הפסולת  למקום  שפך  מורשה 
והמצאת  אישורי  הטמנה    לידי  המזמין- הנ"ל 

עבור    פרטים  שאינם  כלולים   בסעיפים 
20-03 00 לעיל   .

24.01.0010 

32,939.40 32,939.40 1.00  'פמוק

עבודות  פירוק  והריסה  קומפלט  של  מחיצות 
בנויות   לרבות  כל  הגמר  שעליהם + חגורות 

בטון  וניתוק  ברזל  מקירות  קיימים     +
משקופים  ודלתות  הנמצאים  במחיצות  אלו 

הכל  קומפלט  לרבות  סילוק  הפסולת  למקום 
שפך  מורשה  והמצאת  אישורי  הטמנה  לידי 

המזמין 

24.01.0020 

21,740.40 120.78 180.00 ר"מ

עבודות  הרחבת   פתחים  במידות  שונות
בקירות  בלוקים  הכוללים   : הריסה  לרבות 
ניסורי  בטון  ככל  שידרש   לרבות  כל  הגמר 

שעליהם + חגורות  בטון  וניתוק  ברזל  מקירות 
קיימים    +פרוק   משקופים  ודלתות  הנמצאים 

במחיצות  אלו  הכל  קומפלט  לרבות  סילוק 
הפסולת  למקום  שפך  מורשה  והמצאת 

אישורי  הטמנה  לידי  המזמין  הבצוע  כולל 
תיקוני  טיח   פנים  וחוץ 

24.01.0030 

2,635.12 329.39 8.00 ר"מ

חציבה  או  הגדלה  של  פתחים  ע"י  פטיש
חשמלי  (קונגו)ו/אודיסק  ידני  ו/או  ניסורי  בטון 

בשטח  מעל  0 .1 מ"ר  עד  0 .2 מ"ר  בקירות 
בטון  מטויחים  בעובי   25 ס"מ , לרבות  חיתוך 

הזיון  ועיבוד  צורת  הפתח  ע"י  בטון  וטיח .

24.01.0040 

4,282.14 713.69 6.00 ר"מ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2276 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   34  מ ע ר כ ת  ס פ ר י נ ק ל ר י ם   ו ה י ד ר נ ט י ם  

ת ת   פ ר ק   07. 34   ס פ ר י נ ק ל ר י ם  ו ה י ד ר נ ט י ם  

צנורות  פלדה  מגולבנים  "סקדיול-40 " בקוטר
 "1 כולל  כל  הספחים , החזוקים  והתליות  לפי 
תקני   FM ו/או  UL .  הצנורות  מורכבים  גלוי 

תחת  תקרות , גגות  או  על  קירות , כוללצביעה ,
צנרות  מחוברים  בהברגה , ריתוך  או 

.QUIKCOUP

34.07.0010 

15,811.20 65.88 240.00 רטמ  

צנורות  כנ"ל  אך  סקדיול- 10 בקוטר  "1 ½
מחוברים  ב-Q UIKCOUP או  בריתוך .

34.07.0020 
10,980.00 109.80 100.00 רטמ

7,246.80 131.76 55.00 רטמ  34.07.0030 .2" רטוקב ךא ל"נכ תורונצ

12,846.60 142.74 90.00 רטמ  34.07.0040 .םיחפס ללוכ אל 3" רטוקב ל"נכ תורונצ

3,294.00 164.70 20.00 רטמ  34.07.0050 .4" רטוקב ל"נכ תורונצ

7,301.70 208.62 35.00 רטמ  34.07.0060 .6" רטוקב ל"נכ תורונצ

תוספת  עבור  ספחים  בקוטר   "3 הסתעפויות ,
צלבים , קשתות .

34.07.0070 
4,282.20 142.74 30.00 'חי

2,470.50 164.70 15.00 'חי  34.07.0080 .4" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

2,086.20 208.62 10.00 'חי  .6" רטוקב םיחפס ךא ל"נכ

ספרינקלרים  אוטומטיים  מברונזה  דגם 
UP RIGHT TYPE או  PE NDENT עם 

, K  מקדם  זרימה NP T ½"  הברגה
. Q.R.  6 .5 תגובה  מהירה=T=74C

34.07.0090 

34.07.0100 

12,297.60 87.84 140.00  'חי

3,513.60 87.84 40.00 'חי  THGIRPU ךא ל"נכ

צנור  גמיש  לחבור  ספרינקלר  בתקרה 
אקוסטית  באורך  עד  0 15 ס"מ .

34.07.0110 

34.07.0120 
30,744.00 219.60 140.00 'חי

מגוף  פרפר  מאושר  ע"י   UL ו/או   FM עם
MI CRO SWITCH חשמלי  בקוטר   "2 כולל 

אוגנים  נגדיים  לחץ  עבודה   16 אטמ' .

34.07.0130 

2,195.96 548.99 4.00 'חי

2,799.84 933.28 3.00 'חי  34.07.0140 .3" רטוקב ףוגמ ל"נכ

4,391.92 1,097.98 4.00 'חי  34.07.0150 4" רטוקב ףוגמ ל"נכ

1,427.37 1,427.37 1.00 'חי  34.07.0160 .6" רטוקב ףוגמ ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2277 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
אוגנים  CL ASS-150 מיוצרים  בכבישה

בקוטר   "2 וריתוכים  לצנור .
34.07.0170 

790.56 98.82 8.00 'חי

724.68 120.78 6.00 'חי  34.07.0180 .3" רטוקב ל"נכ

1,054.08 175.68 6.00 'חי  34.07.0190 .4" רטוקב ל"נכ

878.40 219.60 4.00 'חי  34.07.0200 .6" רטוקב ל"נכ

527.04 131.76 4.00 'חי  34.07.0210 .4"-6" רטוקב םיפוגמל ץיווס ורקימ

בקר  זרימה  (FLOW-SWITCH ) לפי
UL -FM להתקנה  על  צנורות  בקוטר  "6-"4 .

34.07.0220 
2,854.76 713.69 4.00  'חי

מערכת  בקרה  כולל  ברז  ניקוז  "2 , בקר  זרימה
SI GHT)  מראה  זרימה ( FLOW SWITCH)

GLASS ) מנומטר .

34.07.0230 

3,513.52 878.38 4.00  'פמוק

1,537.16 384.29 4.00 'פמוק  34.07.0240 .4/3" רטוקב MF-LU ץחל קרופ

658.80 164.70 4.00 'חי  34.07.0250 .זוקינל 1" ירודכ זרב

זרב ללוכ 'מטא 51 דע 4" רטוקב ץחל ידמ 34.07.0260 
1,756.76 439.19 4.00 'חי  .ןופיסו

אספקה  בלבד  של  ספרינקלרים  רזרביים  מכל 
הסוגים .

34.07.0270 
1,756.80 87.84 20.00 'חי

1,647.00 65.88 25.00 'חי  .מ"ס 5x01 תודימב ןומיס יטלש

הרצה  והפעלה  של  מערכות  הספרינקלרים 
במלואם  לשביעות  רצון  המפקח .

34.07.0280 

34.07.0290 
5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

קבלת  אישור  מכון  התקנים  ושירותי  הכבאות 
למערכות  הספרינקלרים .

34.07.0300 
5,489.90 5,489.90 1.00 'פמוק

צינור  פלדה  בקוטר   "3 שחורים  32 /5 עם
ציפוי  פנימי  מלט  קוליאודלי  ועטיפה  חיצונית 
APC3 , בקרקע  החפורה  כולל  גם  מצע  חול 

מסביבם  בעובי   20 ס"מ  לא  כולל  ספחים 

34.07.0310 

3,458.70 230.58 15.00 רטמ

5,764.35 384.29 15.00 רטמ םיחפס ללוכ אל 6" רטוקב לא ל"נכ 34.07.0320 

790.56 197.64 4.00 'חי  34.07.0330 .3" םיחפס רובע ל"נה םיפיעסל תפסות

1,405.40 351.35 4.00 'חי  34.07.0340 6" םיחפס רובע ל"נכ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2278 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 שא יוליג תכרעמ 80.43 קרפ תת

***************************************** 
1-מחירי  כל  הסעיפים  כוללים  אספקה , הובלה 

והתקנה  מושלמת  של  הציוד  לשביעות  רצונו 
של  המתכנן. 2-המזמין  שומר  לעצמו  את 

הזכות  להגדיל  ו/או  לבטל  סעיפים  ללא  שינוי 
במחירי  היחידה  ו/או  לספק  את  הציוד  לפי 

בחירה  ולא  תהא  לקבלן  שום  עירעור  או 
תביעות. 3-כל  העבודה  תבוצע  ע"פי  המפרט 
הכללי  הבינמשרדי  פרק  08 , והתקן  הישראלי 

20 12 ותקנים  אחרים  רלוונטים  אחרים .
4-מחיר  המיתקן  כולל  את  הכנת   3 סטים  תוכ '

.AS  MADE 
******************************* 

**************** 

רכזת  בקרה  אנלוגית  כתובתית  הרכזת  תכלול 
צג  L. C.D בעברית  ספק  כוח  עצמי  ומצברים 

בעלי  טעינה  עצמית , יחידה  לאבטחת  קצר 
, RS 232  ויחידה  לאבטחת  קו  מתח , כרטיס
תענה  על  דרישות  המפרט  תכלול   כתובות 
עבור  כל  האלמנטים  המפורטים  להלן  כולל 

30 % מקום  שמור  לעתיד   כולל  יחידה 
משולבת  לכריזת  חרום  דגם  טלפייר  כולל  מסד 

19"

34.08.0010 

7,685.86 7,685.86 1.00   'חי

14,493.60 241.56 60.00 'חי  34.08.0030 ירטקלאוטופ גוסמ יגולנא ןשע יאלג

823.50 274.50 3.00 'חי  34.08.0040 םוח יאלג

757.62 252.54 3.00 'חי  DSA 34.08.0050- היצזנוי גוסמ ךא ל"נכ

658.80 131.76 5.00 'חי ינדי יוביכ 'עמ תלעפה/הקעזא הכישמ ןצחל 34.08.0070 

768.60 153.72 5.00 'חי תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 34.08.0080 

60  (FIRE)  צופר  אזעקה/פינוי  עם  נצנץ
פלשים  לדקה 

34.08.0090 
1,043.10 208.62 5.00 'חי

230.58 230.58 1.00 'חי םימ ןגומ תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ 34.08.0100 

768.59 768.59 1.00 'חי  34.08.0110 קזב רשואמ יטמטוא ןגייח

יח ' אנלוגית  לקבלת  חיווי  ממפסק  זרימה  ברז
חשמלי  מערכת  ספרינקלרים 

34.08.0120 
658.80 164.70 4.00 'חי

164.70 164.70 1.00 'חי למשח יקספמ קותינל 'חי 34.08.0130 

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2279 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
מערכת  כיבוי  אש  אוטומטית  בארונות  חשמל ,

,  FM-200  הכוללת  מיכל  עם   5 ק"ג  גז
תושבת , ראש  הפעלה  חשמלי , הפעלה  ידנית ,

מפסק  לחץ , צנרת  נחושת , נחירי  פיזור , יח '
הפעלה  אנלוגית , תענה  על  תקני  המפרט 

34.08.0135 

3,293.94 3,293.94 1.00 'חי

יח ' הפעלה  אנלוגית  לצופר  ולדימום  מערכות /
N. C N.O להפעלת  כיבויים 

34.08.0170 
614.86 307.43 2.00  'חי

285.48 142.74 2.00 'חי  34.08.0180 שא תותלד רורחשל טנגמרוטקלא

878.38 439.19 2.00 'חי  םיטנגמורטקלא תלעפהל חוכ קפס

יחידת  ספק  כח  עם  מצברים  לעבודה  עם  מתח 
הרשת 

34.08.0190 

34.08.0240 
1,097.98 1,097.98 1.00 'חי

768.59 768.59 1.00 'חי  TTP ןופורקימ

מיקרופון  עם  לוח  מקשים  אינטגרלי  למיתוג 
אזורי  הכריזה  ולביצוע  הפעלות  מתוכנתות 

מראש 

34.08.0270 

34.08.0280 

2,031.26 2,031.26 1.00 'חי

רמקול  תקרה  "6W 6-8 , כולל  גריל  קדמי
ושנאי  שקוע  בתקרה  כולל  גריל  לבן 

34.08.0330 
3,294.00 164.70 20.00 'חי

549.00 274.50 2.00 'חי  W51. קפסהב ינוציח הזירכ רפוש

חיווט  מושלם  ממערך  ההפצה  ועד  אביזרי 
גילוי  וכיבוי  וכריזת  חרום  תקני   לפי  דרישת 

התקן  הישראלי  20 12

34.08.0360 

34.08.0900 

2,744.95 2,744.95 1.00 'פמוק

בדיקה  ואישור  המערכת  ע"י  מכון  התקנים
הישראלי  לפי  תקן  20 12  כולל  בדיקת 

כיבויים  ללוחות  עד  לקבלת  תעודה  נקייה 
מהערות , כולל  תיקון  כל  הלייקויים 

הנדרשים.כולל  גלוי  כבוי  ואינטגרציה 

34.08.0901 

3,293.94 3,293.94 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2280 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ
 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ
 למשח תיינמו ךומנ חתמ תוכרעמ 53 קרפ

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת  ףיעס
 פ ר ק   35  מ ע ר כ ו ת   מ ת ח  נ מ ו ך   ו מ נ י י ת   ח ש מ ל  

ת ת   פ ר ק   05. 35  מ ע ר כ ת  מ נ  יי ת   ח  שמ ל    .

 מונה  רב  ערוצי  מדגם   ,עבור   12 שוכרים
המאפשר   4 מדידות  תלת  או     12   חד 

פאזיות  נפרדות  במונה.כולל  תכנות   הפעלה 
ובדיקה  כולל  התקנה  וחווט  בלוח  החשמל .

35.05.0010 

1,317.58 1,317.58 1.00 'חי

אספקה  והתקנת  ממשק  למערכת  בקרת 
מבנה .

35.05.0030 
2,744.95 2,744.95 1.00 'חי

724.68 21.96 33.00 'חי  1.0/05A דע םרז הנשמ

חיווט  קומפלט  של  כל  המערכת  בלוחות 
חשמל  וכל  רכיבי  המצערכת  כולל  חיבור 

לברת  המבנה   .

35.05.0040 

35.05.0060 

1,097.98 1,097.98 1.00 'פמוק

 אספקת  תוכנה  לקריאה  והפקת  חשבונות 
והתקנתה  כולל  רישיון  לשימוש  ללא  הגבלה 

של  משתמשים  .יכולת  לאיסוף  נתונים 
מהמונים  וניתוח  הנתונים  כולל  יצירת 
גרפיםופרופיל  עומסלהנפקת  תיאורי 

חשבונות  חשמל  בתעו"ז  או  רגיל  כולל  קנסות 
 PF ומידע  על  שיא  ביקושקבלת  התראה  בזמן 

אמת.כולל  פילוג  דוחות  ע"פ  דרישת  המזמין 
ואפשרות  הנפקת  דוחות  ללא  הגבחה 

עצמאית  ללא  תשלום  חודשי  לספק 

35.05.0070 

4,391.92 4,391.92 1.00 'פמוק

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2281 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)



   
 

 
 

                
   
   

       
   

                          
   

                        
   

                        
   

                       
   

                       
   

                      
   

                       
   

                       
   

                       
   

                       
   

                       
   

                      
   

                      
   

                  
   

                          
   

                   
   
       
   

                     
   

                      
   

                      
   

                      
   

                      
   

                    
   

                    
   

                    
 

              

 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 10/01/2022)זוכיר(

 281:'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ

הנבמ ךס  קרפ ךס
 למשח רדח 10 הנבמ

9,964.35  עקרקהמ תודרפהו יולימ הריפח 10 קרפ

389,743.91  רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

9,333.00  הינב תודובע 40 קרפ

33,868.44  םוטיא תודובע 50 קרפ

69,792.10  תורגסמו תורגנ 60 קרפ

971,785.33  תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

64,738.08  חייט תודובע 90 קרפ

18,674.46  עבצ תודובע 11 קרפ

97,313.50  ןבא תודובע 41 קרפ

32,939.40  תורגסמ תודובע 91 קרפ

10,540.80  םישעותמ םיביכר 22 קרפ

86,741.46  תואסנולכ 32 קרפ

21,959.60  הסירה 42 קרפ

33,499.49   פרק   34 מע ' גלוי/כבוי  אש  משולבת  עם  מע ' כריזת  חרום 

20,664.01  למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

1,871,557.93  למשח רדח 10 כ"הס

 תונשדח הנבמ 20 הנבמ

532,630.50  הריפח 10 קרפ

4,632,609.89  רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

915,704.20  םורט ןוטב 30 קרפ

397,476.00  הינב תודובע 40 קרפ

491,848.54  םוטיא תודובע 50 קרפ

2,682,832.78  תורגסמו תורגנ 60 קרפ

1,491,546.84  היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

3,420,043.23  תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2282 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ

הנבמ ךס  קרפ ךס
269,628.29  חייט תודובע 90 קרפ

2,650,029.49  .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

662,131.60  העיבצ תודובע 11 קרפ

4,076,711.00  םוינימולא תודובע 21 קרפ

239,170.18  ןבא תודובע 41 קרפ

5,971,033.00  ריווא גוזימ ךרעמ 51 קרפ

1,087,134.00  תוילעמ 71 קרפ

1,662,326.10  תרושקת 81 קרפ 81 קרפ

1,451,528.16  תורגסמ תודובע 91 קרפ

2,845,532.60  .םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

623,596.42  תואסנולכ 32 קרפ

245,071.13  פרק   33 מע ' גלוי/כבוי  אש  משולבת  עם  מע ' כריזת  חרום 

686,588.98  םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

63,298.80  למשח תיינמו ךומנ ךתמ תוכרעמ 53 קרפ

778,878.03  יתדבעמ דויצו םינוש םיזג סוחד-ריווא םוקאוו תוכרעמ 63 קרפ

37,877,349.76  תונשדח הנבמ 20 כ"הס

 חותיפ תודובע 30 הנבמ

436,507.02  למשח 80 קרפ

1,169,022.78  חותיפ 04 קרפ

1,793,558.44  תובחרו םישיבכ הלילס 15 קרפ

796,915.30  תינוציח האורבת תודובע 75 קרפ

4,196,003.54  חותיפ תודובע 30 כ"הס

 ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ

פרק   00 תנאים  כללים 

17,595.29  רפע תודובע 10 קרפ

667,203.46  רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2283 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

10/01/2022 

 :'סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ

הנבמ ךס  קרפ ךס
363,979.35  םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ

97,008.30  הינב תודובע 40 קרפ

105,375.64  םוטיא תודובע 50 קרפ

143,066.81  ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

222,622.83  היצלטסניא תוכרעמ 70 קרפ

441,427.56  תילמשח היצלטסניא 80 קרפ

337,635.00  חיט תודובע 90 קרפ

458,274.02  וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

68,076.00  העיבצ תודובע 11 קרפ

1,065,428.57  םוינימולא תודובע 21 קרפ

325,838.55  . א"וזימ ךרעמ 51 קרפ

87,838.40  תוילעמ 71 קרפ

137,247.50  תורגסמ תודובע 91 קרפ

295,636.50  ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

87,290.46  תואסנולכ 32 קרפ

61,597.06  הסירהו קוריפ תודובע 42 קרפ

210,693.99  םיטנרדיהו םירלקנירפס תכרעמ 43 קרפ

10,277.11  למשח תיינמו ךומנ חתמ תוכרעמ 53 קרפ

5,204,112.40  ימורד הנבמ חמצ 40 כ"הס

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  .../2284 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)
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 מ"עב םיטקיורפ רפח ןב
 9224494-450:דיינ 7373596-40:דרשמ

 סמ ףד חמצ- ימורד הנבמ , עדמהו תונשדחה תיב- םינלבק זרכמ

 הנבמ ךס
1,871,557.93  למשח רדח 10 הנבמ

37,877,349.76  תונשדח הנבמ 20 הנבמ

4,196,003.54  חותיפ תודובע 30 הנבמ

5,204,112.40  ימורד הנבמ חמצ 40 הנבמ

 לכה ךס
49,149,023.63 יללכ כ"הס

         0.30  לוגיע תחנה
49,149,023.93 כ"הס
 מ"עמ %71 8,355,334.07 
57,504,358.00  מ"עמ ללוכ כ"הס

   
 

 

                
  
  
      

  
     

  
      

  
       

 
  
  

    
   
   

    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             

                                          
 

           

____________ _______________________________
 ךיראת ןלבקה תמתוחו המיתח ,םש

04-9884344( ןנעב תיראנב תועצמאב קפוה  2 עדמהו תונשדחה תיב :ץבוק 04.17.2)




