
168,250.00 סה"כ עבודות בטון יצוק באתר

168,250.00 סה"כ עבודות בטון יצוק באתר

30,000.00 6,000.00 5.00 טון
לזיון הבטון.

מוטות פלדה עגולים, מצולעים ורשתות פלדה מרותכות מוטות פלדה עגולים, מצולעים ורשתות פלדה מרותכות  02.01.0.070

30,000.00 50.00 600.00 יח'

דבק אפוקסי וכו'. הכל קומפלט. (קירות בטון חדשים)
 לרבות קידוח לעומק 15 ס"מ, ניקוי הקדח בלחץ אוויר,  לרבות קידוח לעומק 15 ס"מ, ניקוי הקדח בלחץ אוויר, 

קוצים בקטרים ובאורכים שונים לחיבור בין בטון חדש לקייםקוצים בקטרים ובאורכים שונים לחיבור בין בטון חדש לקיים 02.01.0.060

45,000.00 4,500.00 10.00 מ"ק

קוטר 10 מ"מ כל 40 ס"מ לפי פרטים בתוכנית קונס'.
( שוטקריט) כולל קילוף 2 ס"מ בבטון הקיים ושתילת קוצים ( שוטקריט) כולל קילוף 2 ס"מ בבטון הקיים ושתילת קוצים 
עיבוי קירות בטון קיימים בממ"ד ב 12 ס"מ עם בטון מותז עיבוי קירות בטון קיימים בממ"ד ב 12 ס"מ עם בטון מותז  02.01.1.050

19,250.00 550.00 35.00 מ"ר

וחיספוס רצפת בטון קיימת לפי פרטים בתוכנית קונס'.
10 ס"מ כולל עיגון קוצים קוטר 12 מ"מ כל 50 ס"מ 10 ס"מ כולל עיגון קוצים קוטר 12 מ"מ כל 50 ס"מ 

עיבוי רצפת בטון קיימת בממ"ד ברצפת בטון חדשה עובי עיבוי רצפת בטון קיימת בממ"ד ברצפת בטון חדשה עובי  02.01.1.040

5,000.00 2,000.00 2.50 מ"ק קירות בטון כנ"ל אך בעובי 30 ס"מ. 02.01.0.030

36,000.00 2,000.00 18.00 מ"ק
 קיימת לפי פרטים בתוכנית קונס".

קירות בטון בעובי 25 ס"מ  כולל קילוף בטון בריצפה ותקרהקירות בטון בעובי 25 ס"מ  כולל קילוף בטון בריצפה ותקרה 02.01.0.020

3,000.00 300.00 10.00 מ"א

באמצעות קוצים וזיון כנדרש.
מחיצות גבס בהיקף חדרי שרותים, לרבות עיגון לקיים מחיצות גבס בהיקף חדרי שרותים, לרבות עיגון לקיים 
חגורות בטון ברוחב 10 ס"מ ובגובה 25 ס"מ בתחתית חגורות בטון ברוחב 10 ס"מ ובגובה 25 ס"מ בתחתית  02.01.0.010

הערה   

.118  
כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי תקן ישראליכל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי
האמצעים לביצוע העבודה .3.מחירי היחידה כוללים ביצוע האמצעים לביצוע העבודה .3.מחירי היחידה כוללים ביצוע 

תקרות קיימות,בתוך מרתף קיים ,לרבות נקיטת כל תקרות קיימות,בתוך מרתף קיים ,לרבות נקיטת כל 
היחידה כוללים ביצוע העבודה בשטחים מוגבלים,בין היחידה כוללים ביצוע העבודה בשטחים מוגבלים,בין 

הערה: 1. סוג הבטון ב-30 אלא אם צויין אחרת. 2. מחירי הערה: 1. סוג הבטון ב-30 אלא אם צויין אחרת. 2. מחירי 
הערה:  

עבודות בטון יצוק באתר

עבודות בטון יצוק באתר

מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 1 מתוך 60



168,250.00 סה"כ עבודות בטון יצוק באתר

168,250.00 העברה מדף: 1 עבודות בטון יצוק באתר

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות בטון יצוק באתר

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 2 מתוך 60



2,800.00 סה"כ עבודות איטום

2,800.00 סה"כ עבודות איטום

2,800.00 70.00 40.00 מ"ר

קומפלט לפי מפרט היצרן.
הכנת התשתית, רולקות בטון וכל השכבות כנדרש. הכל הכנת התשתית, רולקות בטון וכל השכבות כנדרש. הכל 
107 בשתי שכבות בכמות כללית של 3 ק"ג/מ"ר, לרבות 107 בשתי שכבות בכמות כללית של 3 ק"ג/מ"ר, לרבות 

איטום שטחים רטובים בטורוסיל FX-100 או סיקהטופסיל איטום שטחים רטובים בטורוסיל FX-100 או סיקהטופסיל  05.01.0.010

עבודות איטום

עבודות איטום

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 3 מתוך 60



2,800.00 סה"כ עבודות איטום

2,800.00 העברה מדף: 3 עבודות איטום

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות איטום

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 4 מתוך 60



57,100.00 סה"כ רשימת מסגרות

300.00 300.00 1.00 יח'
ברשימה.

מראה  טיפוס מס' מ-9 ברשימה הכל קומפלט כמפורט מראה  טיפוס מס' מ-9 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.01.0.100

2,200.00 2,200.00 1.00 קומפלט
קומפלט כמפורט ברשימה.

מערכת מאחזי יד לנכים  טיפוס מס' מ-9 ברשימה הכל מערכת מאחזי יד לנכים  טיפוס מס' מ-9 ברשימה הכל  06.01.0.090

10,000.00 2,000.00 5.00 יח'
ברשימה.

ארון  טיפוס מס' מ-8 ברשימה הכל קומפלט כמפורט ארון  טיפוס מס' מ-8 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.01.0.080

2,500.00 2,500.00 1.00 יח'

 כמפורט ברשימה.
וחלקים חסרים, החלפת אלמנטים פגומים וכו'.הכל קומפלטוחלקים חסרים, החלפת אלמנטים פגומים וכו'.הכל קומפלט

עיגון המשק וף, התקנת הכנפיים, השלמת אלמנטים עיגון המשק וף, התקנת הכנפיים, השלמת אלמנטים 
מירבית, משקוף חדש מפח מגולבן וצבוע בעובי 2 מ"מ, מירבית, משקוף חדש מפח מגולבן וצבוע בעובי 2 מ"מ, 

ברשימה,לרבות פרוק משקוף קיים, פרוק כנפיים בזהירות ברשימה,לרבות פרוק משקוף קיים, פרוק כנפיים בזהירות 
העתקת דלת אש דו כנפית קיימת,טיפוס מס' מ-7 העתקת דלת אש דו כנפית קיימת,טיפוס מס' מ-7  06.01.0.070

4,000.00 2,000.00 2.00 יח'
ברשימה.

דלת  טיפוס מס' מ-6 ברשימה הכל קומפלט כמפורט דלת  טיפוס מס' מ-6 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.01.0.060

9,000.00 4,500.00 2.00 יח'
ברשימה.

דלת  טיפוס מס' מ-5 ברשימה הכל קומפלט כמפורט דלת  טיפוס מס' מ-5 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.01.0.050

3,000.00 500.00 6.00 יח'
ברשימה.

צינור אוויר  טיפוס מס' מ-4 ברשימה הכל קומפלט כמפורט צינור אוויר  טיפוס מס' מ-4 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.01.0.040

3,600.00 600.00 6.00 יח'
ברשימה.

צינור אוויר  טיפוס מס' מ-3 ברשימה הכל קומפלט כמפורט צינור אוויר  טיפוס מס' מ-3 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.01.0.030

3,000.00 3,000.00 1.00 יח'
ברשימה.

חלון  טיפוס מס' מ-2 ברשימה הכל קומפלט כמפורט חלון  טיפוס מס' מ-2 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.01.0.020

19,500.00 6,500.00 3.00 יח'
ברשימה.

דלת טיפוס מס' מ-1 ברשימה הכל קומפלט כמפורט דלת טיפוס מס' מ-1 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.01.0.010

רשימת מסגרות

עבודות נגרות ומסגרות אומן

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 5 מתוך 60



134,200.00 סה"כ עבודות נגרות ומסגרות אומן

77,100.00 סה"כ רשימת נגרות

600.00 600.00 1.00 יח'
ברשימה.

מראה טיפוס מס' נ-11 ברשימה הכל קומפלט כמפורט מראה טיפוס מס' נ-11 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.02.0.120

1,800.00 1,800.00 1.00 יח'
כמפורט ברשימה.

משטח אבן קיסר טיפוס מס' נ-10 ברשימה הכל קומפלט משטח אבן קיסר טיפוס מס' נ-10 ברשימה הכל קומפלט  06.02.0.110

3,000.00 1,500.00 2.00 יח'
ברשימה.

מראה טיפוס מס' נ-9 ברשימה הכל קומפלט כמפורט מראה טיפוס מס' נ-9 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.02.0.100

10,000.00 5,000.00 2.00 יח'
כמפורט ברשימה.

משטח אבן קיסר טיפוס מס' נ-9 ברשימה הכל קומפלט משטח אבן קיסר טיפוס מס' נ-9 ברשימה הכל קומפלט  06.02.0.090

2,500.00 2,500.00 1.00 יח'
ברשימה.

לוח כיתה  טיפוס מס' נ-8 ברשימה הכל קומפלט כמפורט לוח כיתה  טיפוס מס' נ-8 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.02.0.080

12,000.00 3,000.00 4.00 יח'
ברשימה.

לוח כיתה  טיפוס מס' נ-7 ברשימה הכל קומפלט כמפורט לוח כיתה  טיפוס מס' נ-7 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.02.0.070

2,000.00 2,000.00 1.00 קומפלט
ברשימה הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

מערכת מחיצות ודלתות לתא שרותים טיפוס מס' נ-6 מערכת מחיצות ודלתות לתא שרותים טיפוס מס' נ-6  06.02.0.060

6,000.00 6,000.00 1.00 קומפלט
ברשימה הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

מערכת מחיצות ודלתות ל-3  תאי שרותים טיפוס מס' נ-5 מערכת מחיצות ודלתות ל-3  תאי שרותים טיפוס מס' נ-5  06.02.0.050

2,700.00 2,700.00 1.00 יח'
ברשימה.

דלת  טיפוס מס' נ-4 ברשימה הכל קומפלט כמפורט דלת  טיפוס מס' נ-4 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.02.0.040

5,000.00 2,500.00 2.00 יח'
ברשימה.

דלת  טיפוס מס' נ-3 ברשימה הכל קומפלט כמפורט דלת  טיפוס מס' נ-3 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.02.0.030

4,500.00 1,500.00 3.00 יח'
ברשימה.

דלת  טיפוס מס' נ-2 ברשימה הכל קומפלט כמפורט דלת  טיפוס מס' נ-2 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.02.0.020

27,000.00 4,500.00 6.00 יח'
ברשימה.

דלת  טיפוס מס' נ-1 ברשימה הכל קומפלט כמפורט דלת  טיפוס מס' נ-1 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  06.02.0.010

רשימת נגרות

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 6 מתוך 60



134,200.00 סה"כ עבודות נגרות ומסגרות אומן

77,100.00 העברה מדף: 6 רשימת נגרות

57,100.00 העברה מדף: 5 רשימת מסגרות

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות נגרות ומסגרות אומן

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 7 מתוך 60



900.00 900.00 1.00 יח'
 שחור, מאושר על-ידי פיקוד העורף, לרבות מעמד בגובה  שחור, מאושר על-ידי פיקוד העורף, לרבות מעמד בגובה 

מיכל מי-שתיה למרחב מוגן, נפח 200 ליטר עשוי פוליאתילןמיכל מי-שתיה למרחב מוגן, נפח 200 ליטר עשוי פוליאתילן 07.01.0.017

2,600.00 650.00 4.00 יח' פרוק גלגלון קיים, אספקה והתקנה של גלגלון תקני חדש 07.01.0.016

240.00 120.00 2.00 יח' ברז גן עשוי פליז ומצופה כרום קוטר "1/2 07.01.0.015

460.00 230.00 2.00 יח'
ידית מתכת ארוכה, תוצרת "שגיב" סדרה 200, קוטר "2

ברז כדורי 2 חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון, ברז כדורי 2 חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון,  07.01.0.014

260.00 130.00 2.00 יח'
ידית מתכת ארוכה, תוצרת "שגיב" סדרה 200, קוטר "1

ברז כדורי 2 חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון, ברז כדורי 2 חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון,  07.01.0.013

440.00 110.00 4.00 יח'
ידית מתכת ארוכה, תוצרת "שגיב" סדרה 200, קוטר "3/4
ברז כדורי 2 חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון, ברז כדורי 2 חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון,  07.01.0.012

1,200.00 100.00 12.00 יח'
ידית מתכת ארוכה, תוצרת "שגיב" סדרה 200, קוטר "1/2
ברז כדורי 2 חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון, ברז כדורי 2 חלקים, עשוי פליז, מעבר מלא, אטם טפלון,  07.01.0.011

400.00 20.00 20.00 מ"א
הצינור "3/4-"1/2

בידוד תרמי לצנרת גלויה, עובי הבידוד 19 מ"מ, קוטר בידוד תרמי לצנרת גלויה, עובי הבידוד 19 מ"מ, קוטר  07.01.0.010

260.00 13.00 20.00 מ"א
הצינור "3/4-"1/2

בידוד תרמי לצנרת סמויה בקיר, עובי הבידוד 9 מ"מ, קוטר בידוד תרמי לצנרת סמויה בקיר, עובי הבידוד 9 מ"מ, קוטר  07.01.0.009

4,000.00 800.00 5.00 יח'
החיבור וכל החומר הדרוש, קומפלט

התחברות קו מים בכל קוטר לקו פעיל קיים לרבות תאום התחברות קו מים בכל קוטר לקו פעיל קיים לרבות תאום  07.01.0.008

1,000.00 50.00 20.00 מ"א

מ"מ חוץ ("3/4)
חיבור, מחלקים ואביזרי יציאה מהקיר. צינור ב קוטר 20 חיבור, מחלקים ואביזרי יציאה מהקיר. צינור ב קוטר 20 

.S.P תוצרת "מצרפלס"), מותקן גלוי או סמוי, לרבות ספחי .S.P תוצרת "מצרפלס"), מותקן גלוי או סמוי, לרבות ספחי 
צינור פוליאתילן מצולב עם שכבת ביניים מאלומיניום (צינור צינור פוליאתילן מצולב עם שכבת ביניים מאלומיניום (צינור  07.01.0.007

2,700.00 45.00 60.00 מ"א

מ"מ חוץ ("1/2)
חיבור, מחלקים ואביזרי יציאה מהקיר. צינור ב קוטר 16 חיבור, מחלקים ואביזרי יציאה מהקיר. צינור ב קוטר 16 

.S.P תוצרת "מצרפלס"), מותקן גלוי או סמוי, לרבות ספחי .S.P תוצרת "מצרפלס"), מותקן גלוי או סמוי, לרבות ספחי 
צינור פוליאתילן מצולב עם שכבת ביניים מאלומיניום (צינור צינור פוליאתילן מצולב עם שכבת ביניים מאלומיניום (צינור  07.01.0.006

2,900.00 145.00 20.00 מ"א

שחול), לרבות ספחים קוטר "2
מותקן גלוי (צבוע), סמוי או במילוי (עטיפת פלסטיק חיצוני מותקן גלוי (צבוע), סמוי או במילוי (עטיפת פלסטיק חיצוני 
צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40 מחובר בהברגה צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40 מחובר בהברגה  07.01.0.005

1,150.00 115.00 10.00 מ"א

שחול), לרבות ספחים קוטר "1.5
מותקן גלוי (צבוע), סמוי או במילוי (עטיפת פלסטיק חיצוני מותקן גלוי (צבוע), סמוי או במילוי (עטיפת פלסטיק חיצוני 
צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40 מחובר בהברגה צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40 מחובר בהברגה  07.01.0.004

900.00 90.00 10.00 מ"א

שחול), לרבות ספחים קוטר "1
מותקן גלוי (צבוע), סמוי או במילוי (עטיפת פלסטיק חיצוני מותקן גלוי (צבוע), סמוי או במילוי (עטיפת פלסטיק חיצוני 
צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40 מחובר בהברגה צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40 מחובר בהברגה  07.01.0.003

2,250.00 75.00 30.00 מ"א

שחול), לרבות ספחים קוטר "3/4
מותקן גלוי (צבוע), סמוי או במילוי (עטיפת פלסטיק חיצוני מותקן גלוי (צבוע), סמוי או במילוי (עטיפת פלסטיק חיצוני 
צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40 מחובר בהברגה צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40 מחובר בהברגה  07.01.0.002

2,100.00 70.00 30.00 מ"א

שחול), לרבות ספחים קוטר "1/2
מותקן גלוי (צבוע), סמוי או במילוי (עטיפת פלסטיק חיצוני מותקן גלוי (צבוע), סמוי או במילוי (עטיפת פלסטיק חיצוני 
צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40 מחובר בהברגה צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40 מחובר בהברגה  07.01.0.001

צנרת מים קרים, חמים ואביזרים

מתקני תברואה וכיבוי אש

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 
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תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 8 מתוך 60



23,760.00 סה"כ צנרת מים קרים, חמים ואביזרים

יח' 80 ס"מ, מכסה, ברז מילוי, ברז שופך ופקק ניקוז, קו מפלט

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף
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39,050.00 סה"כ שפכים וניקוזים

300.00 150.00 2.00 יח'
בנפרד. התשלום עבור תאום הנקודה).

הכנת זקף ניקוז קוטר "2 מצינור HDPE (הצינור נמדד הכנת זקף ניקוז קוטר "2 מצינור HDPE (הצינור נמדד  07.02.0.014

1,200.00 120.00 10.00 יח'

קומפלט
ניקוז, בדיקת הביצוע של קבלן המיזוג המתחבר להכנה, ניקוז, בדיקת הביצוע של קבלן המיזוג המתחבר להכנה, 
חיבור מיוחד (אטם גומי) לחיבור הצינור הגמיש לצינור ה חיבור מיוחד (אטם גומי) לחיבור הצינור הגמיש לצינור ה 
תאום מיקום הניקוז עם קבלן מז"א/מתכנן מז"א, אביזר תאום מיקום הניקוז עם קבלן מז"א/מתכנן מז"א, אביזר 
הכנת ניקוז ליחידת מז"א (הצינור נמדד בניפרד) לרבות הכנת ניקוז ליחידת מז"א (הצינור נמדד בניפרד) לרבות  07.02.0.013

3,400.00 850.00 4.00 יח'

S-15 סדרה "DALLMER" 3-"2, תוצרת"
 150X150 מ"מ עם ברגי נירוסטה לנעילה, יציאה אופקית  150X150 מ"מ עם ברגי נירוסטה לנעילה, יציאה אופקית 
מחסום רצפה "6/2 עשוי פוליפרופילן, רשת כניסה נירוסטהמחסום רצפה "6/2 עשוי פוליפרופילן, רשת כניסה נירוסטה 07.02.0.012

1,200.00 400.00 3.00 יח'

המסגרת לקיר. הכל מצופה בכרום, תוצרת "מ.פ.ה."
מוברג במסגרת מרובעת. כולל מאריך עם אטם ואוזני עיגון מוברג במסגרת מרובעת. כולל מאריך עם אטם ואוזני עיגון 

בקורת לאסלה תלויה על ידי פקק מפליז מצופה כרום, בקורת לאסלה תלויה על ידי פקק מפליז מצופה כרום,  07.02.0.011

2,250.00 150.00 15.00 יח'
קוטר "4

מכסה פליז מוברג במסגרת מרובעת, תוצרת "מ.פ.ה", מכסה פליז מוברג במסגרת מרובעת, תוצרת "מ.פ.ה",  07.02.0.010

3,000.00 250.00 12.00 יח'

מרובעת. תוצרת "מ.פ.ה."
וכו' מפלסטיק, קוטר "4 עם מכסה פליז מוברג במסגרת וכו' מפלסטיק, קוטר "4 עם מכסה פליז מוברג במסגרת 

קופסת ביקורת, מחסום תופי, קופסה נופלת, מחסום רצפה קופסת ביקורת, מחסום תופי, קופסה נופלת, מחסום רצפה  07.02.0.009

600.00 300.00 2.00 יח'
המחסום, כולל אביזר אטימה, קומפלט

התחברות למחסום רצפה "8/4 קיים. ההתחברות למאריך התחברות למחסום רצפה "8/4 קיים. ההתחברות למאריך  07.02.0.008

500.00 250.00 2.00 יח'

 החומר הדרוש, קומפלט
 כגון צינור אויר, לרבות איתור וחיתוך הקו, שתילת ספח וכל כגון צינור אויר, לרבות איתור וחיתוך הקו, שתילת ספח וכל
התחברות צינור מכל חומר ובכל קוטר לצינור לא פעיל קיים,התחברות צינור מכל חומר ובכל קוטר לצינור לא פעיל קיים, 07.02.0.007

5,400.00 450.00 12.00 יח'
לרבות חיתוך הקו ושתילת הספח, תאום, ניתוק

התחברות לקולטן/נקז קיים בקוטר "6-"4 מכל חומר שהוא, התחברות לקולטן/נקז קיים בקוטר "6-"4 מכל חומר שהוא,  07.02.0.006

1,350.00 135.00 10.00 יח'
כדוריים) בקוטר 160 מ"מ עבור הצנורות הנ"ל

ספחים שונים (הסתעפויות, זויות, ביקורות, מסעפים ספחים שונים (הסתעפויות, זויות, ביקורות, מסעפים  07.02.0.005

3,000.00 60.00 50.00 יח'
כדוריים) בקוטר 90-100 מ"מ עבור הצנורות הנ"ל

ספחים שונים (הסתעפויות, זויות, ביקורות, מסעפים ספחים שונים (הסתעפויות, זויות, ביקורות, מסעפים  07.02.0.004

1,450.00 145.00 10.00 מ"א
מתחת לרצפה ובקרקע, בקוטר 160 מ"מ, לא כולל ספחים

צינור פוליאתילן (HDPE) לשפכים מותקן גלוי, סמוי, צינור פוליאתילן (HDPE) לשפכים מותקן גלוי, סמוי,  07.02.0.003

7,000.00 100.00 70.00 מ"א

ספחים
מתחת לרצפה ובקרקע, קוטר 90-100 מ"מ, לא כולל מתחת לרצפה ובקרקע, קוטר 90-100 מ"מ, לא כולל 
צינור פוליאתילן (HDPE) לשפכים מותקן גלוי, סמוי, צינור פוליאתילן (HDPE) לשפכים מותקן גלוי, סמוי,  07.02.0.002

8,400.00 70.00 120.00 מ"א
קוטר 40-63 מ"מ לרבות ספחים

צינור פוליאתילן (HDPE) לשפכים מותקן, גלוי או סמוי, צינור פוליאתילן (HDPE) לשפכים מותקן, גלוי או סמוי,  07.02.0.001

שפכים וניקוזים

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 
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30,532.00 סה"כ קבועות

452.00 226.00 2.00 יח'
וחיבור ניקוז (סיפון סמוי או חיבור למחסום רצפה)

הכנה למיקר לרבות חיבור מים (ברז קיר "1/2 וזוית יציאה) הכנה למיקר לרבות חיבור מים (ברז קיר "1/2 וזוית יציאה)  07.03.0.014

400.00 50.00 8.00 יח'

פלסטיק מכל סוג שהוא
תוצרת "VIEGA", או תוצרת "קבוצת חמת", במקום סיפון תוצרת "VIEGA", או תוצרת "קבוצת חמת", במקום סיפון 
תוספת עבור סיפון P או S "1.25 עשוי פליז מצופה כרום תוספת עבור סיפון P או S "1.25 עשוי פליז מצופה כרום  07.03.0.013

100.00 100.00 1.00 יח' תוספת עבור ידית מרפק לסוללת מים קרים וחמים 07.03.0.012

4,800.00 600.00 8.00 יח'

חמת" דגם "אוורסט"
(16-17 ס"מ), מצופה כרום, ברזי זוית NIL תוצרת "קבוצת (16-17 ס"מ), מצופה כרום, ברזי זוית NIL תוצרת "קבוצת 

סוללה פרח לכיור, זרוע הפעלה, פיה בינונית קבועה סוללה פרח לכיור, זרוע הפעלה, פיה בינונית קבועה  07.03.0.011

2,440.00 1,220.00 2.00 יח'
פיקוד שקועה בקיר וסוללה. תוצרת "שטרן" דגם יופיטר
מתקן שטיפה אוטומטי למשתנה בודדת לרבות יחידת מתקן שטיפה אוטומטי למשתנה בודדת לרבות יחידת  07.03.0.010

1,980.00 990.00 2.00 יח'

PRIMA דגם STANDARD IDEAL (הסוכן אורגל) או
 RENOVA דגם KERAMAG .אינטגרלי. מבנה אובלי RENOVA דגם KERAMAG .אינטגרלי. מבנה אובלי

משתנה תלויה מחרס לבן עם כניסת מים אחורית וסיפון  משתנה תלויה מחרס לבן עם כניסת מים אחורית וסיפון   07.03.0.009

2,100.00 300.00 7.00 יח'
התחברות ותאום, קומפלט

חיבור כיור כלשהו למערכת הדלוחין כולל סיפון מתאים, חיבור כיור כלשהו למערכת הדלוחין כולל סיפון מתאים,  07.03.0.008

2,590.00 370.00 7.00 יח'
"1.25, תוצרת "קבוצת חמת" דגם "נופר"

כיור רחצה אובלי מחרס לבן להתקנה מתחת משטח, סיפון כיור רחצה אובלי מחרס לבן להתקנה מתחת משטח, סיפון  07.03.0.007

370.00 370.00 1.00 יח'

"פלמה 51"
מרכזי לברז פרח, סיפון "1.25, תוצרת "קבוצת חמת" דגם מרכזי לברז פרח, סיפון "1.25, תוצרת "קבוצת חמת" דגם 

כיור רחצה בינוני מחרס לבן, מידות כ- 50X40 ס"מ, חור כיור רחצה בינוני מחרס לבן, מידות כ- 50X40 ס"מ, חור  07.03.0.006

1,800.00 300.00 6.00 יח' תוספת עבור פנל ולחצן הפעלה מנירוסטה (אנטי ונדל) 07.03.0.005

6,600.00 1,100.00 6.00 יח'

"PLASSON" או 
"GEBERIT" או "DAL" מפלסטיק, התקנה גבוהה, תוצרת"GEBERIT" או "DAL" מפלסטיק, התקנה גבוהה, תוצרת

המנשא ועד גובה 40 ס"מ מהריצוף, פנל הפעלה המנשא ועד גובה 40 ס"מ מהריצוף, פנל הפעלה 
טלסקופי ות עם פלטה לרצפה, כולל בטון ב- 20 ברוחב טלסקופי ות עם פלטה לרצפה, כולל בטון ב- 20 ברוחב 

מסגרת למיכל, פלטה עם ברגים לאסלה ורגלי תמיכה מסגרת למיכל, פלטה עם ברגים לאסלה ורגלי תמיכה 
פנימי, מנשא חרושתי מסיבי לאסלה ולמיכל ההדחה הכולל פנימי, מנשא חרושתי מסיבי לאסלה ולמיכל ההדחה הכולל 

מיכל הדחה דו כמותי סמוי מפלסטיק לרבות ברז ניתוק מיכל הדחה דו כמותי סמוי מפלסטיק לרבות ברז ניתוק  07.03.0.004

1,200.00 200.00 6.00 יח'
"BEMIS" מנירוסטה, תוצרת

מושב מפולש מפלסטיק לבן, ללא מכסה, ציר מקשר ארוך מושב מפולש מפלסטיק לבן, ללא מכסה, ציר מקשר ארוך  07.03.0.003

1,700.00 1,700.00 1.00 יח'

"DURAVIT", "קבוצת חמת" דגם "ברקת"
האסלה כ- 70 ס"מ. כניסת מים אחורית, האסלה תוצרת האסלה כ- 70 ס"מ. כניסת מים אחורית, האסלה תוצרת 

אסלה תלויה מחרס לבן מיועדת לשרותי נכים. אורך אסלה תלויה מחרס לבן מיועדת לשרותי נכים. אורך  07.03.0.002

4,000.00 800.00 5.00 יח'

"KATIA"
תוצרת "קבוצת חמת" דגם "לוטם", "DURAVIT" דגם תוצרת "קבוצת חמת" דגם "לוטם", "DURAVIT" דגם 
אסלה תלויה מחרס לבן, כניסת מים אחורית. האסלה אסלה תלויה מחרס לבן, כניסת מים אחורית. האסלה  07.03.0.001

קבועות
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62,275.00 סה"כ כיבוי אש אוטומטי

1,000.00 1,000.00 1.00 יח'
תאום עם ספק המים, קומפלט

בדיקת אופין רשת אספקת המים (גרף ספיקה - לחץ) כולל בדיקת אופין רשת אספקת המים (גרף ספיקה - לחץ) כולל  07.04.0.018

2,500.00 2,500.00 1.00 יח'

ההתקנה במבנ ה) (כ- 80 מתזים)
ותשלום למכון התקנים עבור בדיקת התכנון וביקורת ותשלום למכון התקנים עבור בדיקת התכנון וביקורת 
הכנת תכניות והשלמות פרטים, (תאום כל הפעולות הכנת תכניות והשלמות פרטים, (תאום כל הפעולות 

אישור מערכת הכיבוי האוטומטית על ידי מכון התקנים, אישור מערכת הכיבוי האוטומטית על ידי מכון התקנים,  07.04.0.017

500.00 500.00 1.00 יח' פורק לחץ קוטר "3/4 07.04.0.016

175.00 35.00 5.00 יח' מגן רשת למתז 07.04.0.015

75.00 15.00 5.00 יח' החלפת או השלמה של רוזטה טלסקופית למתז שקוע קיים 07.04.0.014

2,400.00 120.00 20.00 יח' מתז צד מותקן שקוע, ציפוי כרום,  תגובה מהירה 07.04.0.013

700.00 140.00 5.00 יח'
לבן/כרום לסגירה, K=5.6, תגובה מהירה

מתז תלוי מותקן מוסתר ומכוסה בתקרה מונמכת עם כיסוי מתז תלוי מותקן מוסתר ומכוסה בתקרה מונמכת עם כיסוי  07.04.0.012

4,050.00 90.00 45.00 יח'
6, תגובה מהירה

.K=5 ,מתז תלוי מותקן שקוע בתקרה מונמכת, ציפוי כרום.K=5 ,מתז תלוי מותקן שקוע בתקרה מונמכת, ציפוי כרום 07.04.0.011

900.00 60.00 15.00 יח'
תגובה מהירה

 ,K=5.6 ,מתזים מותקנים גלוי, ברונזה, טיפוס ניצב או תלוי ,K=5.6 ,מתזים מותקנים גלוי, ברונזה, טיפוס ניצב או תלוי 07.04.0.010

7,800.00 520.00 15.00 יח'

על פי סעיפי צנרת
ניקוז, חיבור מילוי ובדיקה. צנרת וספחים נמדדים בנפרד ניקוז, חיבור מילוי ובדיקה. צנרת וספחים נמדדים בנפרד 

חיבור לקו ספרינקלרים קיים בכל קוטר, לרבות ניתוק, חיבור לקו ספרינקלרים קיים בכל קוטר, לרבות ניתוק,  07.04.0.009

7,875.00 175.00 45.00 יח'
מ' כולל סידור חיזוק למתז, קומפלט

חיבור גמיש למתז עשוי צינור נירוסטה, קוטר "1 אורך 1.5 חיבור גמיש למתז עשוי צינור נירוסטה, קוטר "1 אורך 1.5  07.04.0.008

600.00 120.00 5.00 יח' ספחים שונים לצנרת הנ"ל, קוטר "4 07.04.0.007

500.00 100.00 5.00 יח' ספחים שונים לצנרת הנ"ל, קוטר "3 07.04.0.006

1,500.00 150.00 10.00 מ"א

ספחים, בקוטר "4
מחברי "QUIKCOUP", לרבות אביזרי החיבור, לא כולל מחברי "QUIKCOUP", לרבות אביזרי החיבור, לא כולל 

צינור פלדה מגולוון סקדיול 10, מותקן גלוי, מחובר בשיטת צינור פלדה מגולוון סקדיול 10, מותקן גלוי, מחובר בשיטת  07.04.0.005

1,300.00 130.00 10.00 מ"א

ספחים, בקוטר "3
מחברי "QUIKCOUP", לרבות אביזרי החיבור, לא כולל מחברי "QUIKCOUP", לרבות אביזרי החיבור, לא כולל 

צינור פלדה מגולוון סקדיול 10, מותקן גלוי, מחובר בשיטת צינור פלדה מגולוון סקדיול 10, מותקן גלוי, מחובר בשיטת  07.04.0.004

7,000.00 100.00 70.00 מ"א

קוטר "2
מחברי "QUIKCOUP", לרבות ספחים ואביזרי החיבור, מחברי "QUIKCOUP", לרבות ספחים ואביזרי החיבור, 

צינור פלדה מגולוון סקדיול 10, מותקן גלוי, מחובר בשיטת צינור פלדה מגולוון סקדיול 10, מותקן גלוי, מחובר בשיטת  07.04.0.003

9,900.00 90.00 110.00 מ"א

קוטר "1.5
מחברי "QUIKCOUP", לרבות ספחים ואביזרי החיבור, מחברי "QUIKCOUP", לרבות ספחים ואביזרי החיבור, 

צינור פלדה מגולוון סקדיול 10, מותקן גלוי, מחובר בשיטת צינור פלדה מגולוון סקדיול 10, מותקן גלוי, מחובר בשיטת  07.04.0.002

13,500.00 90.00 150.00 מ"א
סמוי, מחובר בהברגות, לרבות ספחים, קוטר "1

צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40, מותקן גלוי או צינור פלדה מגולוון ללא תפר סקדיול 40, מותקן גלוי או  07.04.0.001

הערה   

NFPA-13 ובהתאמה לתקן
 FM/UL הערה: כל המופיע בסעיפי פרק זה מאושר FM/UL הערה: כל המופיע בסעיפי פרק זה מאושר

הערה:  

כיבוי אש אוטומטי

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון
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172,617.00 סה"כ מתקני תברואה וכיבוי אש

17,000.00 סה"כ שונות

2,000.00 2,000.00 1.00 יח'

עד קבלת תוצאות המאפשרות אכלוס
ידי משרד הבריאות. החיטוי יבוצע מספר פעמים לא מוגבל ידי משרד הבריאות. החיטוי יבוצע מספר פעמים לא מוגבל 
מסירת המערכות לשימוש. הביצוע על ידי קבלן מאושר על מסירת המערכות לשימוש. הביצוע על ידי קבלן מאושר על 

החיטוי והשטיפה יבוצעו לאחר גמר כל העבודות ולפני החיטוי והשטיפה יבוצעו לאחר גמר כל העבודות ולפני 
למתקנ י תברואה" (הל"ת) ועל פי הנחיות משרד הבריאות. למתקנ י תברואה" (הל"ת) ועל פי הנחיות משרד הבריאות. 
שיורכב במערכת, בהתאם לתנאים המפורטים ב- "הוראות שיורכב במערכת, בהתאם לתנאים המפורטים ב- "הוראות 
בתמיסת כלור, מהחיבור לצנרת קיימת עד לכל ברז יציאה בתמיסת כלור, מהחיבור לצנרת קיימת עד לכל ברז יציאה 
חיטוי ושטיפת כל מערכת אספקת המים הקרים והחמים, חיטוי ושטיפת כל מערכת אספקת המים הקרים והחמים,  07.05.0.008

1,000.00 500.00 2.00 יח'

(לצינור עד "2)
 ום. תוצרת "MCT" או "BST". השרוול בקוטר 100 מ"מ  ום. תוצרת "MCT" או "BST". השרוול בקוטר 100 מ"מ 

השרוול מותקן בזמן היציקה או לאחר מכן על ידי קידוח יהלהשרוול מותקן בזמן היציקה או לאחר מכן על ידי קידוח יהל
מתכת חרושתי עם סידור אטימה בין הצנרת ובין השרוול. מתכת חרושתי עם סידור אטימה בין הצנרת ובין השרוול. 

אביזר למעבר צנרת דרך קיר/רצפת מרחב מוגן. שרוול אביזר למעבר צנרת דרך קיר/רצפת מרחב מוגן. שרוול  07.05.0.007

300.00 30.00 10.00 מ"ר

דשא מוכנים
צנרת ההשקיה שנפגעה והחזרה לקדמותו על ידי משטחי צנרת ההשקיה שנפגעה והחזרה לקדמותו על ידי משטחי 
פתיחת דשא על ידי חיתוכו לפי הנחיות הגנן, לרבות תיקון פתיחת דשא על ידי חיתוכו לפי הנחיות הגנן, לרבות תיקון  07.05.0.006

2,500.00 250.00 10.00 מ"ר

השפה
 מכן כדוגמת הקיים, לרבות כל שכבות המצעים ואבני  מכן כדוגמת הקיים, לרבות כל שכבות המצעים ואבני 

פתיחת מדרכת אספלט/בטון/אבן משתלבת וסגירתה לאחרפתיחת מדרכת אספלט/בטון/אבן משתלבת וסגירתה לאחר 07.05.0.005

1,200.00 120.00 10.00 מ"ר

ומעברים למתזים וכו'. צילום התקרה לפני פרוקה
מערכות הצנרת וסגירתה לאחר מכן לרבות הכנות חורים מערכות הצנרת וסגירתה לאחר מכן לרבות הכנות חורים 

פתיחת תקרה מונמכת מכל סוג שהוא לצורך התקנת פתיחת תקרה מונמכת מכל סוג שהוא לצורך התקנת  07.05.0.004

2,000.00 400.00 5.00 יח'
"8-"6 (חורים שניתנה הוראה לבצעם לאחר ביצוע השלד)
קידוח חורים בשלד המבנה באמצעות מקדח יהלום. קוטר קידוח חורים בשלד המבנה באמצעות מקדח יהלום. קוטר  07.05.0.003

6,000.00 300.00 20.00 יח'
"4-"3 (חורים שניתנה הוראה לבצעם לאחר ביצוע השלד)
קידוח חורים בשלד המבנה באמצעות מקדח יהלום. קוטר קידוח חורים בשלד המבנה באמצעות מקדח יהלום. קוטר  07.05.0.002

2,000.00 2,000.00 1.00 יח'
המפריעה לצנרת החדשה, קומפלט

פרוק צנרת קיימת (מים, שפכים וכו') גלויה וצנרת סמויה פרוק צנרת קיימת (מים, שפכים וכו') גלויה וצנרת סמויה  07.05.0.001

שונות

סה"כ מחיר כמות יחידת 
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מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 13 מתוך 60



172,617.00 סה"כ מתקני תברואה וכיבוי אש

17,000.00 העברה מדף: 13 שונות

62,275.00 העברה מדף: 12 כיבוי אש אוטומטי

30,532.00 העברה מדף: 11 קבועות

39,050.00 העברה מדף: 10 שפכים וניקוזים

23,760.00 העברה מדף: 9 צנרת מים קרים, חמים ואביזרים

סה"כ דף ריכוז מחירים למתקני תברואה וכיבוי אש

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו
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32,890.00 סה"כ מובילים.

900.00 150.00 6.00 קומפלט

(דהיינו 200 סמ"ר)
 המחיר לכל פתח במידות עד 10*20 ס"מ שטח חזית  המחיר לכל פתח במידות עד 10*20 ס"מ שטח חזית 

פתיחת מעבר בקיר/מחיצה/תקרה מכל סוג ושיקום המעבר.פתיחת מעבר בקיר/מחיצה/תקרה מכל סוג ושיקום המעבר. 08.02.0.090

3,360.00 42.00 80.00 מ"א תעלת פי.וי.סי. במידות 6*12  ס"מ. 08.02.0.080

3,360.00 28.00 120.00 מ"א תעלת פי.וי.סי. במידות 6*6  ס"מ. 08.02.0.070

3,920.00 49.00 80.00 מ"א תעלת רשת לכבלים במידות 10*20  ס"מ. 08.02.0.060

6,020.00 43.00 140.00 מ"א
בהתאם לנדרש בתכנית.

תעלת רשת לכבלים במידות 8.5*10 ס"מ או 10*10 ס"מ, תעלת רשת לכבלים במידות 8.5*10 ס"מ או 10*10 ס"מ,  08.02.0.050

5,400.00 45.00 120.00 מ"א
"מגנום" בקוטר חיצוני של 110 מ"מ יק"ע 13.5.

צינור פלסטי גמיש בעל דופן  פנימית חלקה כדוגמת צינור פלסטי גמיש בעל דופן  פנימית חלקה כדוגמת  08.02.0.040

3,780.00 21.00 180.00 מ"א צינור כפיף כבד בקוטר 50 מ"מ. 08.02.0.030

4,900.00 14.00 350.00 מ"א צינור כפיף כבד בקוטר 40 מ"מ. 08.02.0.020

1,250.00 5.00 250.00 מ"א צינור כפיף כבד בקוטר 25 מ"מ. 08.02.0.010

מובילים.

מערכות חשמל
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7,940.00 סה"כ כבלים ומוליכים.

350.00 7.00 50.00 מ"א כבל נחושת FR- N2XY(2.5*3) ממ"ר. 08.03.0.030

4,950.00 27.50 180.00 מ"א כבל נחושת FR- N2XY(6*5) ממ"ר. 08.03.0.020

2,640.00 33.00 80.00 מ"א

 ממ"ר.
הארקה לנשוא הארקה כמתואר במיפרט המיוחד בחתך 16הארקה לנשוא הארקה כמתואר במיפרט המיוחד בחתך 16

מוליך נחושת מבודד או חשוף (להארקה) ולרבות חיבורי מוליך נחושת מבודד או חשוף (להארקה) ולרבות חיבורי  08.03.0.010

כבלים ומוליכים.
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5,000.00 סה"כ הארקות.

2,000.00 2,000.00 1.00 קומפלט הארקת כל תקרות הביניים בפרויקט. 08.04.0.020

3,000.00 3,000.00 1.00 קומפלט

פוטנציאלים לא כולל הארקת תקרות ביניים בפרויקט.
החשמל ותקנותיו ולרבות חיבורם  לפס השוואת החשמל ותקנותיו ולרבות חיבורם  לפס השוואת 

הארקת המתקנים המתכתיים של הפרויקט בהתאם לחוק הארקת המתקנים המתכתיים של הפרויקט בהתאם לחוק  08.04.0.010

הארקות.

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה
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980.00 98.00 10.00 יח' מנורת סמון קוטר 10 מ"מ, בגוונים שונים עם נורה מטיפוס מנורת סמון קוטר 10 מ"מ, בגוונים שונים עם נורה מטיפוס  08.06.0.250

436.00 218.00 2.00 יח'
הפעלה או הפסקה במתחים שונים.

תוספת למחיר מא"ז, מנתק הספק או מאמ"ת  עבור סליל תוספת למחיר מא"ז, מנתק הספק או מאמ"ת  עבור סליל  08.06.0.240

336.00 112.00 3.00 יח' לחצן חד קוטבי 6 א' 400 וולט קוטר 25 מ"מ. 08.06.0.230

2,568.00 856.00 3.00 יח' .AC3 -מגעון תלת קוטבי עד 25 כ"ס, לזרם 40 א' ב 08.06.0.220

870.00 290.00 3.00 יח'
לזרם נומינלי של 20 אמפר, סליל למתחים שונים.

ממסר פיקוד עד ארבעה מגעים מחליפים מסוגים שונים ממסר פיקוד עד ארבעה מגעים מחליפים מסוגים שונים  08.06.0.210

903.00 301.00 3.00 יח'

השהיה עד 120 דקות.
לזרם נומינלי של 20 אמפר, סליל למתחים שונים, זמני לזרם נומינלי של 20 אמפר, סליל למתחים שונים, זמני 
ממסר השהיה דגם סגור, ארבעה מגעים מסוגים שונים ממסר השהיה דגם סגור, ארבעה מגעים מסוגים שונים  08.06.0.200

768.00 256.00 3.00 יח'
נומינלי של 20 אמפר AC3, סליל למתחים שונים.

מגען פיקוד דגם סגור, ארבעה מגעים מסוגים שונים לזרם מגען פיקוד דגם סגור, ארבעה מגעים מסוגים שונים לזרם  08.06.0.190

1,953.00 217.00 9.00 יח'
אפשרות הפעלה ידנית מחזית המכשיר.

ממסר צעד חד קוטבי 16 א' עם סליל למתחים שונים עם ממסר צעד חד קוטבי 16 א' עם סליל למתחים שונים עם  08.06.0.180

6,924.00 577.00 12.00 יח' ממסר פחת X 25 4  א', רגישות 0.03 אמפר. 08.06.0.160

420.00 420.00 1.00 יח' ממסר פחת X 25 2  א', רגישות 0.03 אמפר. 08.06.0.150

860.00 860.00 1.00 יח' .K או C או B מא"ז תלת קוטבי 63 עד 100 א' סוג 08.06.0.140

7,200.00 300.00 24.00 יח' .K או C או B מא"ז תלת קוטבי 2 עד 25 א' סוג 08.06.0.130

5,073.00 89.00 57.00 יח' .K או C או B מא"ז חד קוטבי  2  עד 25 א' סוג 08.06.0.110

740.00 185.00 4.00 קומפלט

למהדקי ם.
עזר מחליפים ומגע תקלה (.O.L, כאשר רלבנטי) מחווטים עזר מחליפים ומגע תקלה (.O.L, כאשר רלבנטי) מחווטים 

מפסק מחליף מכל סוג, מאמ"ת או דומה עבור שני מגעי מפסק מחליף מכל סוג, מאמ"ת או דומה עבור שני מגעי 
תוספת למחיר מא"ז, מנתק הספק, מנתק הספק בעומס, תוספת למחיר מא"ז, מנתק הספק, מנתק הספק בעומס,  08.06.0.080

490.00 245.00 2.00 יח'
הפעלה או הפסקה במתחים שונים.

תוספת למחיר מא"ז, מנתק הספק או מאמ"ת  עבור סליל תוספת למחיר מא"ז, מנתק הספק או מאמ"ת  עבור סליל  08.06.0.070

4,522.00 266.00 17.00 קומפלט

הנמדד בנפרד.
קיים לרבות כל חומר עבודה ואביזרים, להוציא המאמ"ת קיים לרבות כל חומר עבודה ואביזרים, להוציא המאמ"ת 

תוספת למחיר מא"ז, או ממסר עבור התקנה וחיבור בלוח תוספת למחיר מא"ז, או ממסר עבור התקנה וחיבור בלוח  08.06.0.060

2,112.00 352.00 6.00 קומפלט

להוציא המאמ"ת הנמדד בנפרד.
 וחיבור בלוח קיים לרבות כל חומר עבודה ואביזרים,  וחיבור בלוח קיים לרבות כל חומר עבודה ואביזרים, 

תוספת למחיר מאמ"ת, מנתק הספק או מגען  עבור התקנהתוספת למחיר מאמ"ת, מנתק הספק או מגען  עבור התקנה 08.06.0.050

1,080.00 360.00 3.00 יח' מאמ"ת תלת קוטבי עם ויסות ליתרת זרם 16 עד 25 א'. 08.06.0.030

2,472.00 824.00 3.00 יח'

 כולל הארקה כחוק.
לכה סי נטטית בגוון הקיר. התקנה שקועה או גלויה כנדרש,לכה סי נטטית בגוון הקיר. התקנה שקועה או גלויה כנדרש,

התיבה עשויה פח ברזל בעובי 2 מ"מ, צבוע בצבע עליון התיבה עשויה פח ברזל בעובי 2 מ"מ, צבוע בצבע עליון 
 עם מחיצת הפרדה אנכית ושתי דלתות עם סגר קפיצי.  עם מחיצת הפרדה אנכית ושתי דלתות עם סגר קפיצי. 

תיבת מעבר לתקשורת ושונות במידות X 60 X 60 25 ס"מתיבת מעבר לתקשורת ושונות במידות X 60 X 60 25 ס"מ 08.06.0.020

22,400.00 2,800.00 8.00 מ"ר

לשלושה ל וחות.
גישה מחזית בלבד, צבע אפוקסי בז'. הכמות מיועדת גישה מחזית בלבד, צבע אפוקסי בז'. הכמות מיועדת 

(וכולל) 100 אמפר, פ"צ בהתאם למפרט הטכני המיוחד, (וכולל) 100 אמפר, פ"צ בהתאם למפרט הטכני המיוחד, 
מבנה עבור לוח חשמל עם מפ"ז ראשי (באחד השדות) עד מבנה עבור לוח חשמל עם מפ"ז ראשי (באחד השדות) עד  08.06.0.010

לוח חשמל.

סה"כ מחיר כמות יחידת 
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63,107.00 סה"כ לוח חשמל.

יח' MULTI-LED וציוד עזר לעבודה על מתחים שונים.

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון
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68,880.00 סה"כ גופי תאורה

9,900.00 275.00 36.00 יח'

 ה חלטת המפקח)
120 דקות, פיזור סימטרי בהתקנה משוקעת (או גלויה, לפי120 דקות, פיזור סימטרי בהתקנה משוקעת (או גלויה, לפי

אינטגראלי (ראה מפרט מיוחד) לפעולה אוטונומית  של אינטגראלי (ראה מפרט מיוחד) לפעולה אוטונומית  של 
ג.ת.  LED - 3W לחירום, חד תכליתי עם מנגנון בדיקה ג.ת.  LED - 3W לחירום, חד תכליתי עם מנגנון בדיקה  08.08.0.080

3,300.00 330.00 10.00 יח'

ונורות LED, זמן פעולה אוטונומי 120 דקות
פרספקס בעובי 8 מ"מ ושלט לפי הנחיות יועץ הבטיחות פרספקס בעובי 8 מ"מ ושלט לפי הנחיות יועץ הבטיחות 

ג.ת. לשילוט חרום מואר כל הזמן מותקן על הקיר עם לוח ג.ת. לשילוט חרום מואר כל הזמן מותקן על הקיר עם לוח  08.08.0.070

990.00 330.00 3.00 יח'

הבטיחות ונורות LED,   זמן פעולה אוטונומי 120 דקות
ולוח פרספקס בעובי 8 מ"מ ושלט לפי הנחיות יועץ ולוח פרספקס בעובי 8 מ"מ ושלט לפי הנחיות יועץ 

ג.ת. לשילוט חרום מואר כל הזמן עם ציוד שקוע בתקרה ג.ת. לשילוט חרום מואר כל הזמן עם ציוד שקוע בתקרה  08.08.0.060

4,860.00 405.00 12.00 יח'
MILO LED, מתוצרת REGENT או שוו"ע

ג.ת. בהתקנה גלויה בתקרה, LED 1*12W דוגמת דגם ג.ת. בהתקנה גלויה בתקרה, LED 1*12W דוגמת דגם  08.08.0.050

22,050.00 450.00 49.00 יח'
מתוצרת REGENT או שוו"ע

 ,ECHO 137 LED דוגמת דגם LED 1*16W,ג.ת. שקוע ,ECHO 137 LED דוגמת דגם LED 1*16W,ג.ת. שקוע 08.08.0.040

340.00 170.00 2.00 יח'
שוו"ע, התקנה ע"ג קיר

ג.ת. לד 1160LM, דגם חרמון לד תוצרת געש-תאורה, או ג.ת. לד 1160LM, דגם חרמון לד תוצרת געש-תאורה, או  08.08.0.030

21,840.00 390.00 56.00 יח'
מתוצרת REGENT, או שוו"ע

 ,Geo 2 LED דוגמת דגם,LED 1*37  ,ג.ת. שקוע ,Geo 2 LED דוגמת דגם,LED 1*37  ,ג.ת. שקוע 08.08.0.020

5,600.00 280.00 20.00 יח'
דוגמת "געש" אופל לד חיצוני.

גוף תאורה "לד" 48 וואט , 4800 לומן, מותקן בתקרה , גוף תאורה "לד" 48 וואט , 4800 לומן, מותקן בתקרה ,  08.08.0.010

גופי תאורה
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1,472.00 92.00 16.00 נק'
וחוט משיכה.

נקודת הכנה לרמקול לרבות מוביל בקוטר עד  25 מ"מ נקודת הכנה לרמקול לרבות מוביל בקוטר עד  25 מ"מ  08.10.0.180

2,944.00 92.00 32.00 נק'
הכללי למתקני חשמל.

נקודת הכנה לגילוי אש או טלפון כבאים  כמתואר במפרט נקודת הכנה לגילוי אש או טלפון כבאים  כמתואר במפרט  08.10.0.170

690.00 230.00 3.00 יח'

אלומוניום מאולגן ומלוטש.
מקורבות של 20*20 ס"מ, עומק כ- 10 ס"מ עם מכסה מקורבות של 20*20 ס"מ, עומק כ- 10 ס"מ עם מכסה 

קופסת ריכוז מנ"מ או דומה, משוקעת בקיר, במידות קופסת ריכוז מנ"מ או דומה, משוקעת בקיר, במידות  08.10.0.160

2,040.00 170.00 12.00 נק'

הדרוש להתקנה מושלמת של כל נקודות הקצה.
אביזרי העזר להתקנת נקודות הקצה בקופסה, מסגרת וכל אביזרי העזר להתקנת נקודות הקצה בקופסה, מסגרת וכל 

בהתקנה גלויה ("ש ש מקום"). המחיר לרבות הקופסה, בהתקנה גלויה ("ש ש מקום"). המחיר לרבות הקופסה, 
תקשורת בודדים או כפולים) בהתקנה סמויה תה"ט או תקשורת בודדים או כפולים) בהתקנה סמויה תה"ט או 

אביזרים (כדוגמת ארבעה בתי תקע כוח ושני אביזרי אביזרים (כדוגמת ארבעה בתי תקע כוח ושני אביזרי 
קופסת בתי תקע משולבים, מיועדת להתקנת עד 6 קופסת בתי תקע משולבים, מיועדת להתקנת עד 6  08.10.0.150

3,430.00 98.00 35.00 נק'
למתקני חשמל עבור נקודת טלפון, בצינור קוטר 25.

נקודת תשתית לתיקשוב כדוגמת המתואר במפרט הכללי נקודת תשתית לתיקשוב כדוגמת המתואר במפרט הכללי  08.10.0.140

1,176.00 98.00 12.00 נק'

בהתאם לצורך עד 25 מ"מ עם חוט משיכה.
כמתואר במפרט הכללי למתקני חשמל, קוטר המוביל כמתואר במפרט הכללי למתקני חשמל, קוטר המוביל 

נקודת הכנה לתקשורת (או מתח נמוך מאד) אחרת נקודת הכנה לתקשורת (או מתח נמוך מאד) אחרת  08.10.0.130

184.00 92.00 2.00 נק'
 בכבל טלפון ארבעה זוגות.

נקודת טלפון (חווט) כמתואר במפרט הכללי למתקני חשמל,נקודת טלפון (חווט) כמתואר במפרט הכללי למתקני חשמל, 08.10.0.120

500.00 125.00 4.00 נק'
 שילוט חרוט לפתיחה / סגירה

נקודת פיקוד לתריס או מסך חשמלי ולרבות לחצן קפיצי עםנקודת פיקוד לתריס או מסך חשמלי ולרבות לחצן קפיצי עם 08.10.0.110

640.00 160.00 4.00 נק' נקודת הזנה לתריס או מסך חשמלי 08.10.0.100

960.00 160.00 6.00 נק' נקודת בית תקע וסיומת באביזר מוגן מים. 08.10.0.090

640.00 160.00 4.00 נק'
.IP44 אמפר חד פאזי שלושה פינים עגולים CEE" 16"

נקודת ב"ת .CEE, כמו נקודת ב"ת רגיל אך סיומת באביזר נקודת ב"ת .CEE, כמו נקודת ב"ת רגיל אך סיומת באביזר  08.10.0.080

6,420.00 2,140.00 3.00 יח'
  ואט, או שוו"ע

World Drier 2200 מכשיר אוטומטי לייבוש ידיים מתוצרתWorld Drier 2200 מכשיר אוטומטי לייבוש ידיים מתוצרת 08.10.0.070

632.00 158.00 4.00 נק'
גלויה כמתואר במפרט המיוחד.

נקודת בית תקע למזגן בחלל תקרת ביניים או בהתקנה נקודת בית תקע למזגן בחלל תקרת ביניים או בהתקנה  08.10.0.060

3,872.00 242.00 16.00 נק'
 אך הסיומת בארבעה אביזרי בית תקע סמוכים.

נקודת ארבעה בתי תקע רגילים, כמו נקודת בית תקע בודדנקודת ארבעה בתי תקע רגילים, כמו נקודת בית תקע בודד 08.10.0.050

5,060.00 220.00 23.00 נק'
 אך הסיומת בשלושה אביזרי בית תקע סמוכים.

נקודת שלושה בתי תקע רגילים, כמו נקודת בית תקע בודדנקודת שלושה בתי תקע רגילים, כמו נקודת בית תקע בודד 08.10.0.040

3,375.00 135.00 25.00 נק'
במפרט הכללי למתקני חשמל, אביזר בגוונים שונים.

נקודת בית תקע רגיל (מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר) כמתואר נקודת בית תקע רגיל (מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר) כמתואר  08.10.0.030

1,980.00 165.00 12.00 נק'

בקרה.
 LED. התוואי מנקודת הקצה ועד לוח החלוקה או לוח ה  LED. התוואי מנקודת הקצה ועד לוח החלוקה או לוח ה 

 בחתך 1.5*3 ממ"ר וסיומת בלחצן או מפ"ז מואר עם נורית בחתך 1.5*3 ממ"ר וסיומת בלחצן או מפ"ז מואר עם נורית
נקודת לחצן הדלקה לרבות מוביל בקוטר  16 מ"מ, מוליכיםנקודת לחצן הדלקה לרבות מוביל בקוטר  16 מ"מ, מוליכים 08.10.0.020

18,360.00 120.00 153.00 נק'
 מפ"ז מכל סוג וחווט בהתאמה).

נקודת מאור כמתואר במפרט הכללי למתקני חשמל (לרבותנקודת מאור כמתואר במפרט הכללי למתקני חשמל (לרבות 08.10.0.010

נקודות

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 21 מתוך 60



246,697.00 סה"כ מערכות חשמל

68,880.00 סה"כ נקודות

2,000.00 2,000.00 1.00 קומפלט

לרבות תיקון והשלמת עקבות הפרוק.
האביזרים, המכשירים והחומרים המפורקים לידי המזמין האביזרים, המכשירים והחומרים המפורקים לידי המזמין 

פרוק מתקן קיים ככל הנדרש לביצוע הפרויקט ומסירת כל פרוק מתקן קיים ככל הנדרש לביצוע הפרויקט ומסירת כל  08.10.0.310

990.00 990.00 1.00 קומפלט

אחד.
במיפרט המיוחד. המחיר לכל מערכת הכבילה למרחב מוגן במיפרט המיוחד. המחיר לכל מערכת הכבילה למרחב מוגן 

נקודת איטום מעברי כבלים למרחב מוגן/מיקלט, כמתואר נקודת איטום מעברי כבלים למרחב מוגן/מיקלט, כמתואר  08.10.0.300

184.00 184.00 1.00 נק'
חשמל.

נקודת דוד מים חמים כמתואר במפרט הכללי למתקני נקודת דוד מים חמים כמתואר במפרט הכללי למתקני  08.10.0.290

1,284.00 642.00 2.00 נק' נקודת הזנה למכונה עד 12 כ"ס (מוליכים עד 4*5 ממ"ר). 08.10.0.280

3,745.00 535.00 7.00 נק'
(מוליכים עד 2.5*5 ממ"ר).

נקודת הזנה למכונה עד 8 כ"ס כמתואר במפרט המיוחד נקודת הזנה למכונה עד 8 כ"ס כמתואר במפרט המיוחד  08.10.0.270

396.00 396.00 1.00 נק'
(מוליכים עד 1.5*5 ממ"ר).

נקודת הזנה למכונה עד 4 כ"ס כמתואר במפרט המיוחד נקודת הזנה למכונה עד 4 כ"ס כמתואר במפרט המיוחד  08.10.0.260

1,150.00 115.00 10.00 נק' נקודת פיקוד מרחוק. 08.10.0.250

1,150.00 1,150.00 1.00 קומפלט

מפורט למפקח.
(אינפרא-רד), בנוכחות המפקח ובעומס מלא ומסירת דו"ח (אינפרא-רד), בנוכחות המפקח ובעומס מלא ומסירת דו"ח 
בדיקת מיתקן החשמל במד חום בעל יכולת חישה מרחוק בדיקת מיתקן החשמל במד חום בעל יכולת חישה מרחוק  08.10.0.240

1,490.00 1,490.00 1.00 קומפלט

אגרת הבדיקה גופה.
בודק מוסמך ומסירת דו"ח תוצאות למפקח, לרבות תשלום בודק מוסמך ומסירת דו"ח תוצאות למפקח, לרבות תשלום 

תיאום חיבור החשמל לפרויקט והעברת המיתקן ביקורת תיאום חיבור החשמל לפרויקט והעברת המיתקן ביקורת  08.10.0.230

552.00 92.00 6.00 יח'
המיוחד.

נקודת הפעלה של יחידת מפוח נחשון כמתואר במפרט נקודת הפעלה של יחידת מפוח נחשון כמתואר במפרט  08.10.0.210

1,288.00 92.00 14.00 נק'

לתקשורת, קוטר המוביל 20 מ"מ עם חוט משיכה.
במפרט הכללי למתקני חשמל עבור נקודת הכנה במפרט הכללי למתקני חשמל עבור נקודת הכנה 

נקודת הכנה לאביזר / חיישן חסכון באנרגיה  כמתואר נקודת הכנה לאביזר / חיישן חסכון באנרגיה  כמתואר  08.10.0.200

276.00 92.00 3.00 נק'
למתקני חשמל.

נקודת הכנה לטלויזיה בכבלים כמתואר במפרט הכללי נקודת הכנה לטלויזיה בכבלים כמתואר במפרט הכללי  08.10.0.190

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 22 מתוך 60



246,697.00 סה"כ מערכות חשמל

68,880.00 העברה מדף: 22 נקודות

68,880.00 העברה מדף: 20 גופי תאורה

63,107.00 העברה מדף: 19 לוח חשמל.

5,000.00 העברה מדף: 17 הארקות.

7,940.00 העברה מדף: 16 כבלים ומוליכים.

32,890.00 העברה מדף: 15 מובילים.

סה"כ דף ריכוז מחירים למערכות חשמל

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 23 מתוך 60



9,420.00 סה"כ עבודות טיח

9,420.00 סה"כ עבודות טיח

2,160.00 120.00 18.00 מ"ר

 ודוגמאות וכו'. הכל קומפלט לפי מפרט היצרן.
חדש לרבות שכבת יסוד, כל השכבות כנדרש, שילוב גוו ניםחדש לרבות שכבת יסוד, כל השכבות כנדרש, שילוב גוו נים
ש"ע, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל. ע"ג טיח חוץ ש"ע, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל. ע"ג טיח חוץ 
שכבת שליכט אקרילי צבעוני מתוצרת טמבור או נירלט או שכבת שליכט אקרילי צבעוני מתוצרת טמבור או נירלט או  09.01.0.040

2,160.00 120.00 18.00 מ"ר
רטיבות ושתי שכבות טיח ללא סיד.

טיח חוץ לרבות שכבת הרבצה תחתונה למניעת חדירת טיח חוץ לרבות שכבת הרבצה תחתונה למניעת חדירת  09.01.0.030

3,150.00 90.00 35.00 מ"ר טיח פנים על קירות ממ"ד. 09.01.1.020

1,950.00 130.00 15.00 מ"ר

סיתות טיח קיים וכו'.
וברצועות, גליפים וכו' לרבות התחברות והתאמה לקיים, וברצועות, גליפים וכו' לרבות התחברות והתאמה לקיים, 

תיקוני טיח פנים ע"ג קירות קיימים בשטחים קטנים תיקוני טיח פנים ע"ג קירות קיימים בשטחים קטנים  09.01.0.010

עבודות טיח

עבודות טיח

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 24 מתוך 60



9,420.00 סה"כ עבודות טיח

9,420.00 העברה מדף: 24 עבודות טיח

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות טיח

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 25 מתוך 60



85,035.00 סה"כ עבודות ריצוף וחיפוי

85,035.00 סה"כ עבודות ריצוף וחיפוי

6,250.00 250.00 25.00 יח'
לסבון נוזלי וכו' במחיר יסוד של 200 ש"ח/יח'.

אביזרים בשרותים כגון: סבוניות, מחזיקי נייר, מתקנים אביזרים בשרותים כגון: סבוניות, מחזיקי נייר, מתקנים  10.01.0.090

900.00 45.00 20.00 מ"א
 מחופים קרמיקה תוצרת אייל או ש"ע.

פינות אלומיניום צבועים בתנור או בגוון טבעי, בפינות קירותפינות אלומיניום צבועים בתנור או בגוון טבעי, בפינות קירות 10.01.0.080

225.00 45.00 5.00 מ"א מפתני דלתות מאלומיניום או פליז בחתך 4/40 מ"מ. 10.01.0.070

34,500.00 230.00 150.00 מ"ר

עד 5 מ"מ, גמר רובה אקרילית וכו' הכל קומפלט. (שרותים)
הרבצה, שכבת טיח שחור, הדבקה בדבק, מישקים ברוחב הרבצה, שכבת טיח שחור, הדבקה בדבק, מישקים ברוחב 
וחיפויים קיימים, תיקונים כנדרש, הכנת התשתית, שכבת וחיפויים קיימים, תיקונים כנדרש, הכנת התשתית, שכבת 

 אדריכל, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר, לרבות הורדת טיח קיים  אדריכל, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר, לרבות הורדת טיח קיים 
30/30 ס"מ או 30/60 ס"מ או במידות אחרות לפי בחירת ה30/30 ס"מ או 30/60 ס"מ או במידות אחרות לפי בחירת ה

באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במידות 20/20 ס"מ או באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במידות 20/20 ס"מ או 
חיפוי קירות בלוק או בטון או גבס, קיימים או חדשים, חיפוי קירות בלוק או בטון או גבס, קיימים או חדשים,  10.01.0.060

875.00 35.00 25.00 מ"א פנלים מסוג הריצוף הנ"ל בגובה 7 ס"מ. 10.01.0.050

15,000.00 250.00 60.00 מ"ר

רובה אקרילית וכו'. (שרותים, מרחב מוגן)
לרב ות הכנת השתית, מישקים ברוחב עד 5 מ"מ, גמר לרב ות הכנת השתית, מישקים ברוחב עד 5 מ"מ, גמר 

האדריכל, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר על גבי מצע חול מיוצב, האדריכל, מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר על גבי מצע חול מיוצב, 
ס"מ או 33/33 ס"מ או במידות אחרות לפי בחירת ס"מ או 33/33 ס"מ או במידות אחרות לפי בחירת 

ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 20/20 ס"מ או 30/30 ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 20/20 ס"מ או 30/30  10.01.0.040

13,125.00 35.00 375.00 מ"ר
פרוק רובה קיימת רופפת, ביצוע רובה חדשה וכו'.

טיפול בריצוף קרמיקה קיים, לרבות ניקוי, חידוש רובה, טיפול בריצוף קרמיקה קיים, לרבות ניקוי, חידוש רובה,  10.01.0.030

7,410.00 38.00 195.00 מ"א פנלים כדוגמת הריצוף הקיים בגובה 7 ס"מ. 10.01.0.020

6,750.00 270.00 25.00 מ"ר

בשטחים קטנים וברצועות, התחברות והתאמה לקיים וכו'.
האריחים לריצוף,ניקוי האריחים, פרוק ריצוף פגום, יישום האריחים לריצוף,ניקוי האריחים, פרוק ריצוף פגום, יישום 

תיקוני ריצוף באריחי גרניט פורצלן מהפירוק, לרבות הכנת תיקוני ריצוף באריחי גרניט פורצלן מהפירוק, לרבות הכנת  10.01.0.010

עבודות ריצוף וחיפוי

עבודות ריצוף וחיפוי

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 26 מתוך 60



85,035.00 סה"כ עבודות ריצוף וחיפוי

85,035.00 העברה מדף: 26 עבודות ריצוף וחיפוי

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות ריצוף וחיפוי

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 27 מתוך 60



46,230.00 סה"כ עבודות צביעה

46,230.00 סה"כ עבודות צביעה

700.00 700.00 1.00 קומפלט

המבנה ובחצר.
הנדרש בכל מתחם העבודה בתוך המבנה ,בחזיתות הנדרש בכל מתחם העבודה בתוך המבנה ,בחזיתות 
כיבוי אש וכל התקנים. המדידה קומפלט לכל השילוט כיבוי אש וכל התקנים. המדידה קומפלט לכל השילוט 

מים וכל שילוט אחר שידרש, הכל קומפלט לפי דרישות מים וכל שילוט אחר שידרש, הכל קומפלט לפי דרישות 
מרחבים מוגנים, מחסנים, חדרי מדרגות, ברזי כיבוי, מ די מרחבים מוגנים, מחסנים, חדרי מדרגות, ברזי כיבוי, מ די 

תקשורת, כיבוי אש וכו', לדלתות אש, חדרים טכניים, תקשורת, כיבוי אש וכו', לדלתות אש, חדרים טכניים, 
תכנון וביצוע שילוט פולט אור לארונות חשמל, אינסטלציה, תכנון וביצוע שילוט פולט אור לארונות חשמל, אינסטלציה,  11.01.0.110

10,000.00 40.00 250.00 מ"ר

מסמרים, ברגים ואלמנטים שונים, שיפשוף והחלקה וכו'.
 גרוד צבע קיים, הורדת טיח פגום, תיקוני טיח, הור דת  גרוד צבע קיים, הורדת טיח פגום, תיקוני טיח, הור דת 

גבס וכו', שלוש פעמים לפחות עד לקבלת גוון אחיד, לרבותגבס וכו', שלוש פעמים לפחות עד לקבלת גוון אחיד, לרבות
חידוש צבע סופרקריל על שטחים קיימים כגון: טיח פנים, חידוש צבע סופרקריל על שטחים קיימים כגון: טיח פנים,  11.01.0.040

760.00 760.00 1.00 קומפלט
 לרבות שילוט פולט אור לאביזרי חשמל ותקשורת.

שילוט וסימון המרחב המוגן בצבע פולט אור לפי תקן הג"א.שילוט וסימון המרחב המוגן בצבע פולט אור לפי תקן הג"א. 11.01.0.030

1,520.00 38.00 40.00 מ"ר
פעמים לפחות עד לקבלת גוון אחיד.

צבע אקרינול או ש"ע ע"ג טיח פנים ו/או לוחות גבס שלוש צבע אקרינול או ש"ע ע"ג טיח פנים ו/או לוחות גבס שלוש  11.01.0.020

33,250.00 35.00 950.00 מ"ר

עד לקבלת גוון אחיד.
פנים ו/או לוחות גבס או בטון חשוף שלוש פעמים לפחות פנים ו/או לוחות גבס או בטון חשוף שלוש פעמים לפחות 
צבע סופרקריל או ש"ע לפי קטלוג טמבורמיקס ע"ג טיח צבע סופרקריל או ש"ע לפי קטלוג טמבורמיקס ע"ג טיח  11.01.0.010

עבודות צביעה

עבודות צביעה

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 28 מתוך 60



46,230.00 סה"כ עבודות צביעה

46,230.00 העברה מדף: 28 עבודות צביעה

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות צביעה

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 29 מתוך 60



121,000.00 סה"כ עבודות אלומיניום

121,000.00 סה"כ עבודות אלומיניום

26,000.00 2,000.00 13.00 מ"ר
ברשימה.

ויטרינה  טיפוס מס' א-6 ברשימה הכל קומפלט כמפורט ויטרינה  טיפוס מס' א-6 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  12.01.0.060

42,000.00 7,000.00 6.00 יח'
ברשימה.(חלופה)

דלת  טיפוס מס' א-5 ברשימה הכל קומפלט כמפורט דלת  טיפוס מס' א-5 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  12.01.0.050

42,000.00 14,000.00 3.00 יח'
ברשימה.(חלופה)

ויטרינה  טיפוס מס' א-4 ברשימה הכל קומפלט כמפורט ויטרינה  טיפוס מס' א-4 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  12.01.0.040

3,000.00 3,000.00 1.00 יח'
ברשימה.

חלון  טיפוס מס' א-3 ברשימה הכל קומפלט כמפורט חלון  טיפוס מס' א-3 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  12.01.0.030

5,500.00 5,500.00 1.00 יח'
ברשימה.

חלון  טיפוס מס' א-2 ברשימה הכל קומפלט כמפורט חלון  טיפוס מס' א-2 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  12.01.0.020

2,500.00 2,500.00 1.00 יח'
ברשימה.

חלון  טיפוס מס' א-1 ברשימה הכל קומפלט כמפורט חלון  טיפוס מס' א-1 ברשימה הכל קומפלט כמפורט  12.01.0.010

עבודות אלומיניום

עבודות אלומיניום

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 30 מתוך 60



121,000.00 סה"כ עבודות אלומיניום

121,000.00 העברה מדף: 30 עבודות אלומיניום

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות אלומיניום

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 31 מתוך 60



14,000.00 14,000.00 1.00 קומפלט

ESVF1603, כל היתר כנ"ל
 1600/600 עם שסתום הדף ומסנן מוקדם דגם  1600/600 עם שסתום הדף ומסנן מוקדם דגם 

FAH תוספת למכלול סינון אב"כ הנ"ל, עבור קבלת מערכתFAH תוספת למכלול סינון אב"כ הנ"ל, עבור קבלת מערכת 15.01.0.120

36,000.00 18,000.00 2.00 קומפלט

 כולל אישור התקנה מהיצרן
כולל כל האביזרים כנחוץ לקבלת מערכת מושלמת ועובדת,כולל כל האביזרים כנחוץ לקבלת מערכת מושלמת ועובדת,

 ,A803 שסתום הדף ושחרור לחץ דגם ,ESVF803/483 ,A803 שסתום הדף ושחרור לחץ דגם ,ESVF803/483
FAH800/300,, כולל שסתום הדף עם מסנן מוקדם דגם FAH800/300,, כולל שסתום הדף עם מסנן מוקדם דגם 

מכלול מערכת סינון אב"כ, כדוגמת תוצרת "תיבת נוח" דגם מכלול מערכת סינון אב"כ, כדוגמת תוצרת "תיבת נוח" דגם  15.01.0.110

1,000.00 1,000.00 1.00 יח'
התאורה של התאורה בממ"ק

מפוח "וונטה" מותקן על צינור הג"א "8, כולל חיבור למעגל מפוח "וונטה" מותקן על צינור הג"א "8, כולל חיבור למעגל  15.01.0.100

1,500.00 1,500.00 1.00 יח' 300cfm7-מפוח עשן אקסיאלי כנ"ל, אבל  מפע 15.01.0.090

4,700.00 4,700.00 1.00 יח'
מעלות צ' לשעתיים,

מפוח אקסיאלי מפע-2500Cfm  6 ליניקת עשן, עמיד 250 מפוח אקסיאלי מפע-2500Cfm  6 ליניקת עשן, עמיד 250  15.01.0.080

2,800.00 2,800.00 1.00 יח'

רעידות, כמתואר במפרט ובתכניות
 אקוסטי, לאוורור שירותים, כולל חיבורים גמישים, ובולמי  אקוסטי, לאוורור שירותים, כולל חיבורים גמישים, ובולמי 

מפוח צנטריפוגלי מפ-1000cfm 6 כניסה אכפולה בתוך תאמפוח צנטריפוגלי מפ-1000cfm 6 כניסה אכפולה בתוך תא 15.01.0.070

13,100.00 13,100.00 1.00 יח'

גופי חימום מותקנים בתעלת ההספקה
אויר צח עם נחשון מים מותאם ל-25GPM, עם 9 קוו"ט אויר צח עם נחשון מים מותאם ל-25GPM, עם 9 קוו"ט 

יחידה תקרתית כנ"ל, אבל AWV-1500cfm עבור 100% יחידה תקרתית כנ"ל, אבל AWV-1500cfm עבור 100%  15.01.0.060

11,200.00 11,200.00 1.00 יח'
גופי חימום

יחידה תקרתית כנ"ל, אבל AWV-2000cfm עם 5.8 קוו"ט יחידה תקרתית כנ"ל, אבל AWV-2000cfm עם 5.8 קוו"ט  15.01.0.050

37,200.00 9,300.00 4.00 יח'
גופי חימום

יחידה תקרתית כנ"ל, אבל AWV-1500cfm עם 3.5 קוו"ט יחידה תקרתית כנ"ל, אבל AWV-1500cfm עם 3.5 קוו"ט  15.01.0.040

8,600.00 8,600.00 1.00 יח'

 ופיקוד, כמתואר במפרט ובתכניות
ליחידה, כולל כל אבזרי הפיקוד וכן כל החיווט החשמלי לכחליחידה, כולל כל אבזרי הפיקוד וכן כל החיווט החשמלי לכח

לתעלות, אטימת כלהחיבורים, לוח חשמל ופיקוד בסמוך לתעלות, אטימת כלהחיבורים, לוח חשמל ופיקוד בסמוך 
מסנן אויר עם מסילה לשליפה מהצד, חיבורים גמישים מסנן אויר עם מסילה לשליפה מהצד, חיבורים גמישים 

כנחוץ להתחבר אל צנרת הפלדה והניקוז הסמוך עם סיפון, כנחוץ להתחבר אל צנרת הפלדה והניקוז הסמוך עם סיפון, 
מטר, צינור ניקוז שרשורי עם מתאמים ופיטינגים באורך מטר, צינור ניקוז שרשורי עם מתאמים ופיטינגים באורך 
אחרים, ספיחי צנרת מים מנחושת מבודדים עד מרחק 2 אחרים, ספיחי צנרת מים מנחושת מבודדים עד מרחק 2 
החיווט החשמלי הנחוץ כולל חיבור להזנה המסופקת ע"י החיווט החשמלי הנחוץ כולל חיבור להזנה המסופקת ע"י 

והפע לה רציפה ע"י SSR, אמבט ניקוז מפלב"מ, כל והפע לה רציפה ע"י SSR, אמבט ניקוז מפלב"מ, כל 
פיקוד פרופורציונלי, 3 קוו"ט גופי חימום עם הגנות כפולות פיקוד פרופורציונלי, 3 קוו"ט גופי חימום עם הגנות כפולות 

במבנה אנכי, עם נחשון 6 שורות עומק, הכולל: שסתום במבנה אנכי, עם נחשון 6 שורות עומק, הכולל: שסתום 
 AWV-1200cfm יחידת מפוח נחשון תקרתית כדוגמת AWV-1200cfm יחידת מפוח נחשון תקרתית כדוגמת 15.01.0.030

600.00 600.00 1.00 יח'
עם כיסוי, כולל כל הצנרת והחשמל כנ"ל

התקנה חיבור והפעלה של יחידת מפוח נחשון 600 אנכית התקנה חיבור והפעלה של יחידת מפוח נחשון 600 אנכית  15.01.0.020

11,400.00 3,800.00 3.00 יח'

אויר, חיבור גמיש לתעלה וכד', וכמתואר במפרט ובתכניות
כנחוץ להתחבר אל צנרת הפלדה והניקוז הסמוך, מסנן כנחוץ להתחבר אל צנרת הפלדה והניקוז הסמוך, מסנן 

מטר, וצינור ניקוז שרשורי עם מתאמים ופיטינגים באורך מטר, וצינור ניקוז שרשורי עם מתאמים ופיטינגים באורך 
ע"י אחרים, ספיחי צנרת נחושת מבודדים עד מרחק 2 ע"י אחרים, ספיחי צנרת נחושת מבודדים עד מרחק 2 

 , כל החיווט החשמלי הנחוץ כולל חיבור להזנה המסופקת  , כל החיווט החשמלי הנחוץ כולל חיבור להזנה המסופקת 
ממונע "אירי", גוף חימום חשמלי 2 קוו"ט עם הגנות כפולותממונע "אירי", גוף חימום חשמלי 2 קוו"ט עם הגנות כפולות
שורות, מושלם במבנה אנכי הכולל: מגופי ניתוק - שסתום שורות, מושלם במבנה אנכי הכולל: מגופי ניתוק - שסתום 

יחידת מפוח נחשון  600cfm ללא מעטה, עם נחשון 4 יחידת מפוח נחשון  600cfm ללא מעטה, עם נחשון 4  15.01.0.010

ציוד

עבודות מיזוג אויר

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 32 מתוך 60



142,100.00 סה"כ ציוד

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 33 מתוך 60



1,000.00 1,000.00 1.00 קומפלט
כולל תיקוני בידוד, ריקון ומילוי מים, והוצאת אויר

מכלול פירוק שני ברזי פרפר "3 , לשם החלפתם בחדשים, מכלול פירוק שני ברזי פרפר "3 , לשם החלפתם בחדשים,  15.02.0.230

1,000.00 500.00 2.00 קומפלט
 מים דרך קיר ממ"ק

אבזר MCT מותקן בשרוול הג"א "4 למעבר אטום של צינוראבזר MCT מותקן בשרוול הג"א "4 למעבר אטום של צינור 15.02.0.220

600.00 300.00 2.00 יח' שסתום לשחרור אויר אוטומטי, קוטר "1/2 עם חיבור לניקוז 15.02.0.210

1,000.00 1,000.00 1.00 יח'
עם רשת סינון מפלב"ם מש-40, ומופה לשטיפה

מסנן מים טיפוס "Y", קוטר "3 עם אוגנים ואוגנים נגדיים, מסנן מים טיפוס "Y", קוטר "3 עם אוגנים ואוגנים נגדיים,  15.02.0.200

700.00 350.00 2.00 יח' שסתום ויסות כנ"ל, אך קוטר "1 15.02.0.190

3,000.00 600.00 5.00 יח' שסתום ויסות כנ"ל, אך קוטר "1/4 1 15.02.0.180

1,600.00 800.00 2.00 יח'

ידית עם סקלה לנעילה, כולל גם כיול וכיוון הספיקה
אוגנים ואוגנים נגדיים, עם ניפלים ארוכים למדידת ספיקה, אוגנים ואוגנים נגדיים, עם ניפלים ארוכים למדידת ספיקה, 
שסתום ויסות "1/2 1 עם מדידת ספיקה, דגם "T&A" עם שסתום ויסות "1/2 1 עם מדידת ספיקה, דגם "T&A" עם  15.02.0.170

1,080.00 180.00 6.00 יח' שסתום כדורי כנ"ל, אך קוטר "1 או "3/4 15.02.0.160

2,080.00 260.00 8.00 יח' שסתום כדורי כנ"ל, אך קוטר "1/4 1 15.02.0.150

1,200.00 300.00 4.00 יח' שסתום כדורי כנ"ל, אך קוטר "1/2 1 15.02.0.140

800.00 400.00 2.00 יח'
 בקוטר מלא, וידית מתכת ארוכה כולל "רקורד"

שסתום מים כדורי מברונזה, קוטר "2 עם צואר ארוך, מעברשסתום מים כדורי מברונזה, קוטר "2 עם צואר ארוך, מעבר 15.02.0.130

3,600.00 1,800.00 2.00 יח'

הצדדים, והפעלה חלזונית
קרים/חמים, עם אוגנים ואוגנים נגדיים, ניפלים משני קרים/חמים, עם אוגנים ואוגנים נגדיים, ניפלים משני 

שסתום מים טיפוס "פרפר", קוטר "3 עם צוואר ארוך למים שסתום מים טיפוס "פרפר", קוטר "3 עם צוואר ארוך למים  15.02.0.120

300.00 150.00 2.00 יח' מעבר קוטר מאבזר מחושל בצינור "3 15.02.0.110

900.00 150.00 6.00 יח' הסתעפות "טי" כנ"ל, אבל קוטר "2 15.02.0.100

2,520.00 210.00 12.00 יח'
הגדול

הסתעפות "טי" קוטר "3 מאבזר מחושל מקורי, לפי הקוטר הסתעפות "טי" קוטר "3 מאבזר מחושל מקורי, לפי הקוטר  15.02.0.090

2,940.00 210.00 14.00 יח' קשת פלדה שחורה קוטר "3 סקדיול 40 15.02.0.080

800.00 80.00 10.00 מ"א צינור מגולבן כנ"ל, אבל קוטר "1 15.02.0.070

4,200.00 120.00 35.00 מ"א
כל הפיטינגים, שרוולי מעבר, אטימות וכל חומרי העזר

צינור מגולבן קוטר "2 דרג ב' לנקוז, מחובר בהברגה, כולל צינור מגולבן קוטר "2 דרג ב' לנקוז, מחובר בהברגה, כולל  15.02.0.060

2,400.00 80.00 30.00 מ"א צינור פלדה כנ"ל אך קוטר "1  כולל כל הפיטינגים כנ"ל 15.02.0.050

5,000.00 100.00 50.00 מ"א צינור פלדה כנ"ל אך קוטר "1/4 1 כולל כל הפיטינגים כנ"ל 15.02.0.040

1,200.00 120.00 10.00 מ"א צינור פלדה כנ"ל אך קוטר "1/2 1, כולל כל הפיטינגים כנ"ל 15.02.0.030

4,500.00 150.00 30.00 מ"א
פיטינגים והסתעפויות מאבזר "טי" מחושל

צינור פלדה כנ"ל אך קוטר "2, כולל גם את הקשתות, צינור פלדה כנ"ל אך קוטר "2, כולל גם את הקשתות,  15.02.0.020

14,700.00 210.00 70.00 מ"א

וכל חומרי העזר, חיזוקים ותליות, הכל מגולבן לאחר הייצור
לציוד, שרוולי מעבר בקירות עם אטימה, מופות לאבזרים לציוד, שרוולי מעבר בקירות עם אטימה, מופות לאבזרים 

בריתוך , כולל בין היתר צבע יסוד, אוגנים, התחברויות בריתוך , כולל בין היתר צבע יסוד, אוגנים, התחברויות 
צינור קוטר "3 מפלדה שחורה ללא תפר סקדיול 40 מחובר צינור קוטר "3 מפלדה שחורה ללא תפר סקדיול 40 מחובר  15.02.0.010

צנרת מים ואביזרים

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 34 מתוך 60



57,120.00 סה"כ צנרת מים ואביזרים

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 35 מתוך 60



10,800.00 900.00 12.00 יח'

שני מגעי גבול לחיווי, מותאם להתקנה על ציר ריבועי של משני מגעי גבול לחיווי, מותאם להתקנה על ציר ריבועי של מ
מומנט מתאים, ייעודי להפעלת דמפר אש מאושר UL, עם מומנט מתאים, ייעודי להפעלת דמפר אש מאושר UL, עם 
מנוע חשמלי 24 וולט BELIMO דגם "B" מוחזר קפיץ, עם מנוע חשמלי 24 וולט BELIMO דגם "B" מוחזר קפיץ, עם  15.03.0.180

18,000.00 1,500.00 12.00 יח'

ומעוגן לתוך קיר האש
UL, עם ציר הפעלה ריבועי, צוארון חיבור כולל פתח גישה, UL, עם ציר הפעלה ריבועי, צוארון חיבור כולל פתח גישה, 
דמפר אש גודל צואר עד 0.25 מ"ר דגם רב-להבים מאושר דמפר אש גודל צואר עד 0.25 מ"ר דגם רב-להבים מאושר  15.03.0.170

400.00 80.00 5.00 מ"א

בתעלה וחבקים
בידוד תרמי "1 דגם "ISODEC כולל צווארוני התחברות בידוד תרמי "1 דגם "ISODEC כולל צווארוני התחברות 

צינור אויר גמיש קוטר "8 מאלומיניום עם ספירלה , עם צינור אויר גמיש קוטר "8 מאלומיניום עם ספירלה , עם  15.03.0.160

3,200.00 400.00 8.00 יח' דמפר ויסות אויר כנ"ל, אבל גודל צואר 0.15 עד 0.25 מ"ר 15.03.0.150

2,000.00 200.00 10.00 יח'

נעילה כולל בידוד תרמי (סנדויץ)
אלומיניום משוך, בפעולה נגדית, מסגרת אלומיניום וידית אלומיניום משוך, בפעולה נגדית, מסגרת אלומיניום וידית 

דמפר ויסות אויר ידני גודל צואר עד 0.1 מ"ר, מלהבי דמפר ויסות אויר ידני גודל צואר עד 0.1 מ"ר, מלהבי  15.03.0.140

500.00 250.00 2.00 יח'
על תעלה

דמפר פרפר לוויסות ידני עד קוטר "10 עם קוודרנט, מותקן דמפר פרפר לוויסות ידני עד קוטר "10 עם קוודרנט, מותקן  15.03.0.130

800.00 800.00 1.00 מ"ר ווסת כמות "רגיסטר" מאלומיניום מותקן על גבי תריס אויר 15.03.0.120

3,000.00 300.00 10.00 יח'
55X55 ס"מ ללא ווסת אויר

תריס אויר חוזר כנ"ל, אבל מחליף פלטה גודל צוואר תריס אויר חוזר כנ"ל, אבל מחליף פלטה גודל צוואר  15.03.0.110

5,400.00 900.00 6.00 מ"ר
ומעלה ללא ווסת כמות

תריס אויר חוזר או גשם כנ"ל, אבל גודל צואר 0.09 מ"ר תריס אויר חוזר או גשם כנ"ל, אבל גודל צואר 0.09 מ"ר  15.03.0.100

600.00 150.00 4.00 יח'

בתנור
להבים קבועים כולל ווסת כמות אויר, מסגרת עץ וצבע קלוי להבים קבועים כולל ווסת כמות אויר, מסגרת עץ וצבע קלוי 

תריס אויר חוזר, גודל צואר עד 0.085 מ"ר מאלומיניום, תריס אויר חוזר, גודל צואר עד 0.085 מ"ר מאלומיניום,  15.03.0.090

720.00 120.00 6.00 יח' תריס יניקת  אויר עגול מתכוונן דגם PV-1 קוטר "8 15.03.0.080

7,500.00 250.00 30.00 מ"א

סמויה, כפות מכוונות וצבע קלוי בתנור
10 ס"מ נטו שיפוע 15 מעלות, עם משקוף עוור להתקנה 10 ס"מ נטו שיפוע 15 מעלות, עם משקוף עוור להתקנה 
מפזר אויר "סטריפליין"  DECORAIR דגם DCL ברוחב מפזר אויר "סטריפליין"  DECORAIR דגם DCL ברוחב  15.03.0.070

1,000.00 1,000.00 1.00 מ"ר

כולל מסגרת עץ וצבע קלוי בתנור
משוך, שתי שורות להבים מתכוונים, ללא ווסת כמות אויר, משוך, שתי שורות להבים מתכוונים, ללא ווסת כמות אויר, 
מפזר אויר קירי גודל צואר 0.09 מ"ר ומעלה, מאלומיניום מפזר אויר קירי גודל צואר 0.09 מ"ר ומעלה, מאלומיניום  15.03.0.060

2,000.00 250.00 8.00 יח'
למחליף פלטת תקרה 60X60 ס"מ

תוספת למפזר אויר כנ"ל, עבור מסגרת מוגדלת להתאמה תוספת למפזר אויר כנ"ל, עבור מסגרת מוגדלת להתאמה  15.03.0.050

1,600.00 200.00 8.00 יח'
לרבות מיישר זרימה, ווסת כמות אויר, וצבע קלוי בתנור

מפזר אויר תקרתי, גודל צואר עד "X12"12 מאלומיניום, מפזר אויר תקרתי, גודל צואר עד "X12"12 מאלומיניום,  15.03.0.040

27,000.00 150.00 180.00 מ"ר

עם גמישים עמידי אש
חיבורי אוגנים ואטמים עמידי אש, כולל התחברויות לציוד חיבורי אוגנים ואטמים עמידי אש, כולל התחברויות לציוד 
תעלות אויר מפח מגולבן עובי 1.25 מ"מ לפינוי עשן, עם תעלות אויר מפח מגולבן עובי 1.25 מ"מ לפינוי עשן, עם  15.03.0.030

1,300.00 130.00 10.00 מ"א תעלת אויר עגולה קוטר 250 מ"מ מפח מגולבן כנ"ל 15.03.0.020

49,500.00 90.00 550.00 מ"ר

חיזו קים ותליות
מסגרות מעבר עם אטימה, כולל התחברות לתעלה קיימת, מסגרות מעבר עם אטימה, כולל התחברות לתעלה קיימת, 

 מדפי הפילוג, כפות מכוונות בקשתות, התחברויות,  מדפי הפילוג, כפות מכוונות בקשתות, התחברויות, 
תעלות אויר מפח מגולבן עובי לפי המפרט ללחץ נמוך, כוללתעלות אויר מפח מגולבן עובי לפי המפרט ללחץ נמוך, כולל 15.03.0.010

מערכת תעלות ופיזור אויר

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 36 מתוך 60



135,520.00 סה"כ מערכת תעלות ופיזור אויר

200.00 200.00 1.00 מ"ר
מסגרת

רשת נוירט מחוט מגולבן 2 מ"מ חורים 20/20 מ"מ בתוך רשת נוירט מחוט מגולבן 2 מ"מ חורים 20/20 מ"מ בתוך  15.03.0.190

יח'  דף האש

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 37 מתוך 60



36,100.00 סה"כ בידוד

450.00 150.00 3.00 יח'

"סילפס" עובי 2 מ"מ עם החלקה
מפלטות גומי סינתטי עובי 25 מ"מ ולפיפת ארג עם משחת מפלטות גומי סינתטי עובי 25 מ"מ ולפיפת ארג עם משחת 
בידוד אבזר צנרת קוטר "3 (שסתום, אלחוזר, מסנן, גמיש) בידוד אבזר צנרת קוטר "3 (שסתום, אלחוזר, מסנן, גמיש)  15.04.0.080

1,350.00 45.00 30.00 מ"א בידוד לצינור "1 או "3/4 מגומי סינתטי עובי 20 מ"מ כנ"ל 15.04.0.070

2,500.00 50.00 50.00 מ"א בידוד לצינור "1/4 1 מגומי סינתטי עובי 20 מ"מ כנ"ל 15.04.0.060

600.00 60.00 10.00 מ"א בידוד לצינור "1/2 1 מגומי סינתטי עובי 25 מ"מ כנ"ל 15.04.0.050

2,100.00 70.00 30.00 מ"א
קשתות, הסתעפויות ואבזרים)

בידוד לצינור "2 מגומי סינתטי עובי 25 מ"מ כנ"ל (כולל בידוד לצינור "2 מגומי סינתטי עובי 25 מ"מ כנ"ל (כולל  15.04.0.040

5,600.00 80.00 70.00 מ"א

ושתי שכ בות "סילפס" עובי 2 מ"מ כ"א עם החלקה
מ"מ כולל הדבקת כל התפרים בסרט דביק וליפוף בארג מ"מ כולל הדבקת כל התפרים בסרט דביק וליפוף בארג 

הסתעפויות, מעברי קוטר), משרוולי גומי סינתטי עובי 25 הסתעפויות, מעברי קוטר), משרוולי גומי סינתטי עובי 25 
בידוד לצינור מים קרים/חמים "3 (כולל הקשתות, בידוד לצינור מים קרים/חמים "3 (כולל הקשתות,  15.04.0.030

23,500.00 47.00 500.00 מ"ר

ופרופילים בקצוות, כמתואר במפרט
ארוכים, עובי "1 מצופה ניאופרן, עם דיסקיות חיזוק ארוכים, עובי "1 מצופה ניאופרן, עם דיסקיות חיזוק 

בידוד אקוסטי פנימי בתוך תעלות אויר מסיבי פיברגלס בידוד אקוסטי פנימי בתוך תעלות אויר מסיבי פיברגלס  15.04.0.020

בידוד

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 38 מתוך 60



920.00 230.00 4.00 יח' קידוח חור בקיר בטון כנ"ל, אבל קוטר "4 15.05.0.140

1,200.00 200.00 6.00 יח'

אש לאחר ההתקנה
צנרת מים ניקוז וחשמל, כולל אטימת המעבר בחומר עמיד צנרת מים ניקוז וחשמל, כולל אטימת המעבר בחומר עמיד 

קידוח חור עד קוטר "3 בקיר בטון עובי 20 ס"מ, למעבר קידוח חור עד קוטר "3 בקיר בטון עובי 20 ס"מ, למעבר  15.05.0.130

2,000.00 2,000.00 1.00 קומפלט

כמתואר בתכנית הפירוקים
נחשון, תעלות אויר עם מפזרים, צנרת מים וחשמל, נחשון, תעלות אויר עם מפזרים, צנרת מים וחשמל, 

מכלול פירוקים של ציוד ומערכות, כגוןמפוח עשן, מפוחי מכלול פירוקים של ציוד ומערכות, כגוןמפוח עשן, מפוחי  15.05.0.120

3,850.00 550.00 7.00 יח' מד לחץ דיפרנציאלי למסנן אויר דגם "מגנהליק" 15.05.0.110

2,100.00 300.00 7.00 יח' מדחום עגול עם קפילר לתעלת אויר 15.05.0.100

600.00 600.00 1.00 קומפלט
התחברות למערכת הבקרה של המבנה

מכלול אינסטלציה כבלי ובקרה, הנחוצה להשלמת מכלול אינסטלציה כבלי ובקרה, הנחוצה להשלמת  15.05.0.090

4,000.00 4,000.00 1.00 קומפלט
מערכת שלושת מפוחי העשן, באמצעות כבלים עמידי אש

מכלול אינסטלציה חשמלית כולל כל האביזרים, עבור מכלול אינסטלציה חשמלית כולל כל האביזרים, עבור  15.05.0.080

4,200.00 600.00 7.00 יח'
לכיתות, כולל חיווט ללוח

רגש טמפרטורה PT-100  מותקן בתעלת הספקת אויר רגש טמפרטורה PT-100  מותקן בתעלת הספקת אויר  15.05.0.070

1,500.00 300.00 5.00 יח'

ליחידה.
נוכחות אדם בחדר, עם השהיה מתאימה, כולל החיווט נוכחות אדם בחדר, עם השהיה מתאימה, כולל החיווט 
רגש נפח לשם הפעלה/הפסקה של יחידת המיזוג, לפי רגש נפח לשם הפעלה/הפסקה של יחידת המיזוג, לפי  15.05.0.060

2,700.00 450.00 6.00 נק'

כולל החיווט ליחידה
הכיתה עם מנורת חיווי , להפעלת יחידת ה- AW שבכיתה, הכיתה עם מנורת חיווי , להפעלת יחידת ה- AW שבכיתה, 

לחצן הפעל/הפסק בתוך קופסת גביס שקועה בקיר בתוך לחצן הפעל/הפסק בתוך קופסת גביס שקועה בקיר בתוך  15.05.0.050

4,800.00 1,200.00 4.00 נק'

חיבור לתקשורת
ON/OFF על שסתום המים ועל גוף החימום החשמלי, עם ON/OFF על שסתום המים ועל גוף החימום החשמלי, עם 

מכלול פיקוד כנ"ל  אבל עבור מפוח נחשון, לפיקוד מכלול פיקוד כנ"ל  אבל עבור מפוח נחשון, לפיקוד  15.05.0.040

9,100.00 1,300.00 7.00 קומפלט

והפיקוד הנחוץ, וכמתואר במפרט ובתכניות
מותקן באופן גלוי בחדר הטכני, כולל כל החיווט החשמלי מותקן באופן גלוי בחדר הטכני, כולל כל החיווט החשמלי 
נוכחות ואמצעי להפעלה/הפסקה מרחוק. פנל ההפעלה נוכחות ואמצעי להפעלה/הפסקה מרחוק. פנל ההפעלה 

החימום החשמליים (כולל SSR), וכן אפשרות חיבור גלאי החימום החשמליים (כולל SSR), וכן אפשרות חיבור גלאי 
 מוגבל, לפיקוד פרופורציונלי על שסתום המים ועל גופי  מוגבל, לפיקוד פרופורציונלי על שסתום המים ועל גופי 

בורר מהירויות מנוע, בורר קירור/חימום, שינוי .S.P בתחוםבורר מהירויות מנוע, בורר קירור/חימום, שינוי .S.P בתחום
 ,LCD דיגיטלי עם רגש מרוחק, לחצן הפעל/הפסק, תצוגת ,LCD דיגיטלי עם רגש מרוחק, לחצן הפעל/הפסק, תצוגת

עבור יחידת AW עם תקשורת לבקרה, הכולל תרמוסטט עבור יחידת AW עם תקשורת לבקרה, הכולל תרמוסטט 
מכלול כוח ופיקוד הכולל כרטיס אלקטרוני עם פנל הפעלה, מכלול כוח ופיקוד הכולל כרטיס אלקטרוני עם פנל הפעלה,  15.05.0.030

3,600.00 3,600.00 1.00 קומפלט

המפוחים החדשים הו קטן מהספק המפוח שפורק)
מפסקי הפעלה לשני המפוחים הנוספים (סה"כ הספק מפסקי הפעלה לשני המפוחים הנוספים (סה"כ הספק 

פועל/ת קלה אל מערכת הבקרה של המבנה, כולל הוספת פועל/ת קלה אל מערכת הבקרה של המבנה, כולל הוספת 
לפי ההספקים הרלוונטיים, כולל הנחוץ להעברת חיווים לפי ההספקים הרלוונטיים, כולל הנחוץ להעברת חיווים 

להזנת מפוח העשן החדש עם שני מפוחי העשן החדשים, להזנת מפוח העשן החדש עם שני מפוחי העשן החדשים, 
מכלולל שינוים בלוח מפוח העשן הקיים, כדי להתאימו מכלולל שינוים בלוח מפוח העשן הקיים, כדי להתאימו  15.05.0.020

8,500.00 8,500.00 1.00 קומפלט

ואבזרי העזר הנחוצים.
מדפי האש ומפוחי העשן שבמערכת, כולל כל המרכיבים מדפי האש ומפוחי העשן שבמערכת, כולל כל המרכיבים 

 הנחוצים לפעולת המערכת ועבור החיווים פתוח/סגור של  הנחוצים לפעולת המערכת ועבור החיווים פתוח/סגור של 
I/O עם כמות DDC והתקשורת של המבנ ה,  כולל גם בקרI/O עם כמות DDC והתקשורת של המבנ ה,  כולל גם בקר

המיזוג AW והאחרים שבקומה, לתוך רשת הבקרה המיזוג AW והאחרים שבקומה, לתוך רשת הבקרה 
התכנה ואבזרי העזר כנחוץ לחבר את הבקרים של יחידות התכנה ואבזרי העזר כנחוץ לחבר את הבקרים של יחידות 

לוח תקשורת, הכולל בתוכו מתאם תקשורת IP כולל לוח תקשורת, הכולל בתוכו מתאם תקשורת IP כולל  15.05.0.010

עבודות חשמל, פיקוד ושונות

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 39 מתוך 60



431,410.00 סה"כ עבודות מיזוג אויר

60,570.00 סה"כ עבודות חשמל, פיקוד ושונות

2,000.00 2,000.00 1.00 קומפלט

 כולל גם אינסטלציה חשמלית מהלוח אל המפוח בשרותים
הבקרה של ה מבנה לשליטת הפעלה/הפסקה וחיווי פעולה,הבקרה של ה מבנה לשליטת הפעלה/הפסקה וחיווי פעולה,

הנחוצות לשם הפעלת המפוח, כולל חיבורו למערכת הנחוצות לשם הפעלת המפוח, כולל חיבורו למערכת 
חשמל מיזוג אויר הקיים בשטח הטכני, כולל כל התוספות חשמל מיזוג אויר הקיים בשטח הטכני, כולל כל התוספות 

מכלול הוספת הזנה למפוח יניקה משרותים לתוך לוח מכלול הוספת הזנה למפוח יניקה משרותים לתוך לוח  15.05.0.170

2,000.00 2,000.00 1.00 קומפלט

שבוצע, וספ רי מתקן בחמישה עותקים
הדרכת צוות מפעילים, הכנת תוכניות "AS MADE" כפי הדרכת צוות מפעילים, הכנת תוכניות "AS MADE" כפי 

לשנתיים, בדיקת המתקנים ע"י בודק חשמל מוסמך, לשנתיים, בדיקת המתקנים ע"י בודק חשמל מוסמך, 
הפעלה, כיוון, ויסות והרצה של המתקן, שרות ואחריות הפעלה, כיוון, ויסות והרצה של המתקן, שרות ואחריות  15.05.0.160

7,500.00 500.00 15.00 יח'
הציוד המותקן

הוספת תמונת מסך במחשב הבקרה של הקמפוס עבור הוספת תמונת מסך במחשב הבקרה של הקמפוס עבור  15.05.0.150

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 40 מתוך 60



431,410.00 סה"כ עבודות מיזוג אויר

60,570.00 העברה מדף: 40 עבודות חשמל, פיקוד ושונות

36,100.00 העברה מדף: 38 בידוד

135,520.00 העברה מדף: 37 מערכת תעלות ופיזור אויר

57,120.00 העברה מדף: 35 צנרת מים ואביזרים

142,100.00 העברה מדף: 33 ציוד

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות מיזוג אויר

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 41 מתוך 60



105,000.00 סה"כ עבודות מסגרות חרש וסיכוך

105,000.00 סה"כ עבודות מסגרות חרש וסיכוך

69,600.00 1,200.00 58.00 מ"ר

קונס'.
עוגנים כימיים  M-12  כל 100 מ"מ לפי פרטים בתוכנית עוגנים כימיים  M-12  כל 100 מ"מ לפי פרטים בתוכנית 
פח שחור עובי 10 מ"מ מעוגן לתקרת הבטון הקיימת עם פח שחור עובי 10 מ"מ מעוגן לתקרת הבטון הקיימת עם  19.01.1.030

19,200.00 16,000.00 1.20 טון

 וכ'ו לפי פרטים בתוכנית קונס'.
קוצים מרותכים,ברגים מכל הסוגים,עיגון לקיים,גילוון צביעהקוצים מרותכים,ברגים מכל הסוגים,עיגון לקיים,גילוון צביעה

החיבורים,החיזוקים,פלטקות,
פרופילי פלדה לחיזוק תקרת בטון בממ"ד כולל פרופילי פלדה לחיזוק תקרת בטון בממ"ד כולל  19.01.1.020

16,200.00 1,800.00 9.00 מ"ר

ק-300.
עיגון לקיים, גילוון, צביעה וכו'.ראה תוכנית קונסטרוקציה עיגון לקיים, גילוון, צביעה וכו'.ראה תוכנית קונסטרוקציה 

 החיזוקים, פלטקות, קוצים מרותכים, ברגים מכל הסוגים,  החיזוקים, פלטקות, קוצים מרותכים, ברגים מכל הסוגים, 
לרבות קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פלדה וכל החיבורים,לרבות קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פלדה וכל החיבורים,

רצפה בתוך פיר מעלית קיים, מפח מרוג בעובי 6 מ"מ, רצפה בתוך פיר מעלית קיים, מפח מרוג בעובי 6 מ"מ,  19.01.0.010

עבודות מסגרות חרש וסיכוך

עבודות מסגרות חרש וסיכוך

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 42 מתוך 60



105,000.00 סה"כ עבודות מסגרות חרש וסיכוך

105,000.00 העברה מדף: 42 עבודות מסגרות חרש וסיכוך

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות מסגרות חרש וסיכוך

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 43 מתוך 60



9,900.00 180.00 55.00 מ"ר

קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים (המרחק בין קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים (המרחק בין 
לוח אחד בכל צד ובעובי כולל של  12 ס"מ, לרבות לוח אחד בכל צד ובעובי כולל של  12 ס"מ, לרבות 

מחיצות גבס עשויות 2 לוחות גבס ירוק, בעובי "½ כל לוח, מחיצות גבס עשויות 2 לוחות גבס ירוק, בעובי "½ כל לוח,  22.01.0.080

22,750.00 250.00 91.00 מ"ר

אקוסטיקה)
קומפלט. (מחיצות בין כיתות - ראה פרט 6271-7 בדו"ח קומפלט. (מחיצות בין כיתות - ראה פרט 6271-7 בדו"ח 

האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה לצבע, פינות מגן וכו'. הכל האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה לצבע, פינות מגן וכו'. הכל 
 בהתאם לגובה המחיצה) וכל החיבורים, החיזוקים,  בהתאם לגובה המחיצה) וכל החיבורים, החיזוקים, 

2 קונסטרוקציות נפרדות (המרחק בין הסטדים על פי התקן2 קונסטרוקציות נפרדות (המרחק בין הסטדים על פי התקן
ס"מ, לרבות קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנ ים, ס"מ, לרבות קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנ ים, 

 לוחות בכל צד ולוח אחד באמצע ובעובי כולל של 16.25  לוחות בכל צד ולוח אחד באמצע ובעובי כולל של 16.25 
מחיצות גבס עשויות 5 לוחות גבס לבן, בעובי "½ כל לוח, 2מחיצות גבס עשויות 5 לוחות גבס לבן, בעובי "½ כל לוח, 2 22.01.0.070

18,000.00 200.00 90.00 מ"ר

לכיתות-ראהפרט 6271-8 בדו"ח אקוסטיקה)
לצבע, פינות מגן וכו'. הכל קומפלט. (מחיצות בין פרוזדור לצבע, פינות מגן וכו'. הכל קומפלט. (מחיצות בין פרוזדור 

החיבורים, החיזוקים, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה החיבורים, החיזוקים, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה 
הסטדי ם על פי התקן בהתאם לגובה המחיצה) וכל הסטדי ם על פי התקן בהתאם לגובה המחיצה) וכל 

קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים (המרחק בין קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים (המרחק בין 
לוחות בכל צד ובעובי כולל של 12 ס"מ, לרבות לוחות בכל צד ובעובי כולל של 12 ס"מ, לרבות 

מחיצות גבס עשויות 4 לוחות גבס לבן, בעובי "½ כל לוח,2 מחיצות גבס עשויות 4 לוחות גבס לבן, בעובי "½ כל לוח,2  22.01.0.060

53,750.00 215.00 250.00 מ"ר

פרישה של השטח הנראה לעין)
חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט. (המדידה נטו לפי חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט. (המדידה נטו לפי 

לצבע, שפכטל, זוויתני הגנה בפינות, פרופיליניתוק וכו' וכל לצבע, שפכטל, זוויתני הגנה בפינות, פרופיליניתוק וכו' וכל 
וכל החיבורים, החיזוקים, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה וכל החיבורים, החיזוקים, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה 
"½, לרבות קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים "½, לרבות קונסטרוקציית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים 
שונים ובגבהים שונים וכו' - מלוח גבס לבן 4 פזות בעובי שונים ובגבהים שונים וכו' - מלוח גבס לבן 4 פזות בעובי 
מגבס ו/או תעלות גבס - אופקי, אנכי, משופע, במקומות מגבס ו/או תעלות גבס - אופקי, אנכי, משופע, במקומות 
תקרות גבס ו/או סנורי גבס ו/או קורות גבס ו/או קרניזים תקרות גבס ו/או סנורי גבס ו/או קורות גבס ו/או קרניזים  22.01.0.050

6,880.00 40.00 172.00 מ"ר

אש לרבות גיזת צמר זכוכית שחורה מודבקת.
ובמשקל מרחבי של 24 ק"ג/מ"ק עטופים בפוליאתילן חסין ובמשקל מרחבי של 24 ק"ג/מ"ק עטופים בפוליאתילן חסין 

בידוד תקרות אקוסטיות במזרוני צמר זכוכית בעובי "2 בידוד תקרות אקוסטיות במזרוני צמר זכוכית בעובי "2  22.01.0.040

16,820.00 290.00 58.00 מ"ר

הדבקה וכו'.
ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות הכנת התשתית, ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות הכנת התשתית, 

PLANO , בעובי "2, תוצרת ILLBRUCK או ש"ע, בגוונים PLANO , בעובי "2, תוצרת ILLBRUCK או ש"ע, בגוונים 
ציפוי תקרות בטון בספוגים אקוסטיים מסוג SONEX דגם ציפוי תקרות בטון בספוגים אקוסטיים מסוג SONEX דגם  22.01.0.030

46,800.00 260.00 180.00 מ"ר

קומפלט.
החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם. הכל החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם. הכל 

פתחים מכל סוג, יריעה אקוסטית סאונדטקס גוון שחור, כל פתחים מכל סוג, יריעה אקוסטית סאונדטקס גוון שחור, כל 
קונסטרוקציית נשיאה, פרופילי L ,T ,Z ,L+Z, פתיחת קונסטרוקציית נשיאה, פרופילי L ,T ,Z ,L+Z, פתיחת 

, של יהודה יב וא יצוא או ש"ע, פרופיל T15, לרבות , של יהודה יב וא יצוא או ש"ע, פרופיל T15, לרבות 
 INTEGRA ASPEN תוצרת ,MICROLOOK שקוע, דגם INTEGRA ASPEN תוצרת ,MICROLOOK שקוע, דגם

22% שטח פתוח, במידות 60/60 ס"מ, צבוע בתנור, חצי 22% שטח פתוח, במידות 60/60 ס"מ, צבוע בתנור, חצי 
תקרה אקוסטית מאריחי פח מחורר, חירור מיקרו עגול, תקרה אקוסטית מאריחי פח מחורר, חירור מיקרו עגול,  22.01.0.020

3,240.00 270.00 12.00 מ"ר

למיניהם. הכל קומפלט.
 גוון שחור, כל החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר  גוון שחור, כל החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר 

,L+Z, פתיחת פתחים מכל סוג, יריעה אקוסטית סאונדטקס,L+Z, פתיחת פתחים מכל סוג, יריעה אקוסטית סאונדטקס
 L ,T ,Z 30 ס"מ, לרבות קונסטרוקציית נשיאה, פרופילי L ,T ,Z 30 ס"מ, לרבות קונסטרוקציית נשיאה, פרופילי

INNOVATE או ש"ע, עובי הפח 0.6 מ"מ, רוחב המגשים INNOVATE או ש"ע, עובי הפח 0.6 מ"מ, רוחב המגשים 
 METADEC, יצרן GEIPEL גרמניה, משווק על ידי  METADEC, יצרן GEIPEL גרמניה, משווק על ידי 

HOOK-ON CORRIDOR מגולבנים וצבועים בתנור, דגםHOOK-ON CORRIDOR מגולבנים וצבועים בתנור, דגם
תקרה אקוסטית ממגשי פח מחוררים חרור מיקרו, תקרה אקוסטית ממגשי פח מחוררים חרור מיקרו,  22.01.0.010

אלמנטים מתועשים בבניין

אלמנטים מתועשים בבניין

סה"כ מחיר כמות יחידת 
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62,000.00 62,000.00 1.00 קומפלט

נמדד בנפרד)
בתקן עמידות אש 921 ותקו 755 לעמידות באש .(הגבס בתקן עמידות אש 921 ותקו 755 לעמידות באש .(הגבס 
לפי חתך  R-R  ופרטים בתוכנית,כל חומרי הגמר יעמדו לפי חתך  R-R  ופרטים בתוכנית,כל חומרי הגמר יעמדו 

עם חזית זכוכית כולל אלמנטים פריקים מתחת ללוח. הכל עם חזית זכוכית כולל אלמנטים פריקים מתחת ללוח. הכל 
הסגירה,אלמנטים פריקים לכיסוי יחידות מ"א, לוח מודעות הסגירה,אלמנטים פריקים לכיסוי יחידות מ"א, לוח מודעות 

ברשימת הנגרות הכוללים: דלתות משולבות באלמנט ברשימת הנגרות הכוללים: דלתות משולבות באלמנט 
לפי גיליון חתכים   R-S-T  ופריטים נ-11,נ-12 ו נ-13 לפי גיליון חתכים   R-S-T  ופריטים נ-11,נ-12 ו נ-13 

אלמנט סגירה מנגרות לקיר מערכות (קיר דרומי בפרוזדור) אלמנט סגירה מנגרות לקיר מערכות (קיר דרומי בפרוזדור)  22.01.1.200

1,500.00 250.00 6.00 מ"ר
לרבות קונסטרוקצית נשיאה.

ציפוי מאחורי אסלות בשרותים בלוח גבס ירוק בעובי "½, ציפוי מאחורי אסלות בשרותים בלוח גבס ירוק בעובי "½,  22.01.0.190

1,800.00 1,800.00 1.00 קומפלט מחיצה פריקה תקנית מסביב למערכת סינון במרחב מוגן. 22.01.0.180

900.00 900.00 1.00 קומפלט בית כיסא כימי תקני למרחב מוגן, לרבות וילון. 22.01.0.170

2,300.00 100.00 23.00 מ"ר

העורף.
קונסטרוקצית נשיאה למרחב מוגן מאושרת על ידי פיקוד קונסטרוקצית נשיאה למרחב מוגן מאושרת על ידי פיקוד 

תוספת מחיר לתקרה אקוסטית מכל סוג עבור תוספת מחיר לתקרה אקוסטית מכל סוג עבור  22.01.0.160

600.00 300.00 2.00 קומפלט
אורבונד.

חיזוקים במחיצות גבס עבור משתנות, לפי פרטי חברת חיזוקים במחיצות גבס עבור משתנות, לפי פרטי חברת  22.01.0.150

1,500.00 300.00 5.00 קומפלט
גלוי, לפי פרטי חברת אורבונד.

חיזוקים במחיצות גבס עבור אסלות + מיכל הדחה סמוי או חיזוקים במחיצות גבס עבור אסלות + מיכל הדחה סמוי או  22.01.0.140

300.00 300.00 1.00 קומפלט
פרטי חברת אורבונד.

חיזוקים במחיצות גבס עבור מערכת מאחזי יד לנכים, לפי חיזוקים במחיצות גבס עבור מערכת מאחזי יד לנכים, לפי  22.01.0.130

20,000.00 40.00 500.00 מ"ר

ה למניעת נפילה.
חסין אש לרבות חיזוק המזרונים לקונסטרוקציה של המחיצ חסין אש לרבות חיזוק המזרונים לקונסטרוקציה של המחיצ 

"2 במשקל מרחבי של 24 ק"ג/מ"ק עטופים בפוליאתילן "2 במשקל מרחבי של 24 ק"ג/מ"ק עטופים בפוליאתילן 
בידוד מחיצות גבס וציפוי גבס במזרוני צמר זכוכית בעובי בידוד מחיצות גבס וציפוי גבס במזרוני צמר זכוכית בעובי  22.01.0.120

10,400.00 160.00 65.00 מ"ר

יעמדו בדרישות תקן פיקוד העורף)
 מגן, מחסום אדים וכו'. הכל קומפלט. (כל חלקי הציפוי  מגן, מחסום אדים וכו'. הכל קומפלט. (כל חלקי הציפוי 

 ם, החיזוקים, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה לצבע, פינות ם, החיזוקים, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה לצבע, פינות
הסטדים על פי התקן בהתאם לגובה המחיצה) וכל החיבוריהסטדים על פי התקן בהתאם לגובה המחיצה) וכל החיבורי
קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים (המרחק בין קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים (המרחק בין 
ציפוי קירות במרחב מוגן בלוח גבס לבן בעובי "½ לרבות ציפוי קירות במרחב מוגן בלוח גבס לבן בעובי "½ לרבות  22.01.0.110

29,900.00 130.00 230.00 מ"ר

אדים וכו'. הכל קומפלט.
האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה לצבע, פינות מגן, מחסום האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה לצבע, פינות מגן, מחסום 

בהתאם לגובה המחיצה) וכל החיבורים, החיזוקים, בהתאם לגובה המחיצה) וכל החיבורים, החיזוקים, 
מפרופילי פח מגולבנים (המרחק בין הסטדים על פי התקן מפרופילי פח מגולבנים (המרחק בין הסטדים על פי התקן 
וכו' בלוח גבס לבן בעובי "½ לרבות קונסטרוקצית נשיאה וכו' בלוח גבס לבן בעובי "½ לרבות קונסטרוקצית נשיאה 

ציפוי קירות, עמודים, קורות, גליפים, שטחים קטנים וצרים ציפוי קירות, עמודים, קורות, גליפים, שטחים קטנים וצרים  22.01.0.100

1,820.00 260.00 7.00 מ"ר

 דו כנפית בפרוזדור קיים מול חדר מ-50)
לצבע, פינות מגן וכו'. הכל קומפלט. (יצירת נישה לדלת אשלצבע, פינות מגן וכו'. הכל קומפלט. (יצירת נישה לדלת אש

החיבורים, החיזוקים, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה החיבורים, החיזוקים, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה 
פרופילי RHS מגולבנים כהכנה לקביעת דלת אש, וכל פרופילי RHS מגולבנים כהכנה לקביעת דלת אש, וכל 

רחק בין הסטדים על פי התקן בהתאם לגובה המחיצה), רחק בין הסטדים על פי התקן בהתאם לגובה המחיצה), 
לרבות קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים (המ לרבות קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים (המ 

 "½ כל לוח, 2 לוחות בכל צד ובעובי כולל של 12 ס"מ,  "½ כל לוח, 2 לוחות בכל צד ובעובי כולל של 12 ס"מ, 
מחיצות גבס אש עשויות 4 לוחות גבס ורוד חסין אש, בעובימחיצות גבס אש עשויות 4 לוחות גבס ורוד חסין אש, בעובי 22.01.0.090

מ"ר

לצבע, פינות מגן וכו'. הכל קומפלט. (שרותים)
החיבורים, החיזוקים, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה החיבורים, החיזוקים, האיטומים, עיבוד פתחים, הכנה 

הס טדים על פי התקן בהתאם לגובה המחיצה) וכל הס טדים על פי התקן בהתאם לגובה המחיצה) וכל 

סה"כ מחיר כמות יחידת 
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תיאור מספר סעיף / מק'ט 
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311,660.00 סה"כ אלמנטים מתועשים בבניין

311,660.00 סה"כ אלמנטים מתועשים בבניין

500.00 500.00 1.00 יח'

מערכות מיגון אש בע"מ.
משני הצדדים וכו'. המערכת משווקת על ידי י.ב. קורמן משני הצדדים וכו'. המערכת משווקת על ידי י.ב. קורמן 

 א יטום עשויות מגומי ופלסטיק, ברגי הידוק ופלטות לחיצה  א יטום עשויות מגומי ופלסטיק, ברגי הידוק ופלטות לחיצה 
פיקוד העורף, בקיר בטון בעובי 20÷30 ס"מ, לרבות חוליותפיקוד העורף, בקיר בטון בעובי 20÷30 ס"מ, לרבות חוליות
מעבר צינור קוטר "4 בקירות מרחב מוגן, מאושרת על ידי מעבר צינור קוטר "4 בקירות מרחב מוגן, מאושרת על ידי 
מערכת מודולרית SGM דגם DG-300 או ש"ע, לאיטום מערכת מודולרית SGM דגם DG-300 או ש"ע, לאיטום  22.01.0.200

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון
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311,660.00 סה"כ אלמנטים מתועשים בבניין

311,660.00 העברה מדף: 46 אלמנטים מתועשים בבניין

סה"כ דף ריכוז מחירים לאלמנטים מתועשים בבניין
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800.00 400.00 2.00 יח' פירוק מערכת מחיצות ודלתות קלות לתא מקלחת. 24.01.0.120

14,400.00 800.00 18.00 מ"ר

כנדרש וכו'.
כנדרש, כל עבודות הניסור והשבירה כנדרש, כל התיקונים כנדרש, כל עבודות הניסור והשבירה כנדרש, כל התיקונים 
הריסת קירות בטון בעובי 20÷25 ס"מ, לרבות קידוחי כוס הריסת קירות בטון בעובי 20÷25 ס"מ, לרבות קידוחי כוס  24.01.0.110

800.00 800.00 1.00 קומפלט

והשבירה כנדרש, עיבוד הפתח, כל התיקונים כנדרש וכ ו'.
ס"מ, לרבות קידוחי כוס בפינות הפתח, כל עבודות הניסור ס"מ, לרבות קידוחי כוס בפינות הפתח, כל עבודות הניסור 

פריצת פתח במידות 80/40 ס"מ בקיר בטון קיים בעובי 20 פריצת פתח במידות 80/40 ס"מ בקיר בטון קיים בעובי 20  24.01.0.100

3,000.00 500.00 6.00 קומפלט

 כל התיקונים כנדרש וכו'.
הפתח, כל עבודות הניסור והשבירה כנדרש, עיבוד הפת ח,הפתח, כל עבודות הניסור והשבירה כנדרש, עיבוד הפת ח,
80/30 ס"מ למידות 80/40 ס"מ, לרבות קידוחי כוס בפינות 80/30 ס"מ למידות 80/40 ס"מ, לרבות קידוחי כוס בפינות 
הגדלת פתח קיים בקיר בטון קיים בעובי 20 ס"מ, ממידות הגדלת פתח קיים בקיר בטון קיים בעובי 20 ס"מ, ממידות  24.01.0.090

2,500.00 50.00 50.00 מ"ר

לרבות קונסטרוקצית הנשיאה.
כגון: תקרות אקוסטיות, תקרות רביץ, תקרות גבס וכו' כגון: תקרות אקוסטיות, תקרות רביץ, תקרות גבס וכו' 

פרוק תקרות אקוסטיות ו/או תקרות קלות מסוגים שונים פרוק תקרות אקוסטיות ו/או תקרות קלות מסוגים שונים  24.01.0.080

1,500.00 300.00 5.00 יח'
המשקופים (לקירות שאינם מיועדים להריסה).

פרוק דלתות ו/או חלונות במידות שונות לרבות פרוק פרוק דלתות ו/או חלונות במידות שונות לרבות פרוק  24.01.0.070

1,100.00 55.00 20.00 מ"ר

להריסה).
הורדת שכבת הטיח התחתונה (לקירות שאינם מיועדים הורדת שכבת הטיח התחתונה (לקירות שאינם מיועדים 

הורדת אריחי חרסינה ו/או קרמיקה מקירות קיימים לרבות הורדת אריחי חרסינה ו/או קרמיקה מקירות קיימים לרבות  24.01.0.060

1,500.00 60.00 25.00 מ"ר

להריסה).
והכנת השטח לביצוע טיח חדש. (לקירות שאינם מיועדים והכנת השטח לביצוע טיח חדש. (לקירות שאינם מיועדים 
הורדת טיח פנים קיים לרבות בשטחים קטנים וברצועות הורדת טיח פנים קיים לרבות בשטחים קטנים וברצועות  24.01.0.050

4,200.00 120.00 35.00 מ"ר
חגורות ועמודונים, פריצת פתחים והרחבת במידות שונות.

הריסת קירות בניה בעובי 15-20 ס"מ לרבות הריסת הריסת קירות בניה בעובי 15-20 ס"מ לרבות הריסת  24.01.0.040

950.00 95.00 10.00 מ"ר

במידות שונות.
חגורות ועמודונים, פריצת פתחים ו/או הרחבת פתחים חגורות ועמודונים, פריצת פתחים ו/או הרחבת פתחים 
הריסת מחיצות בניה בעובי 7-10 ס"מ לרבות הריסת הריסת מחיצות בניה בעובי 7-10 ס"מ לרבות הריסת  24.01.0.030

1,200.00 30.00 40.00 מ"א פרוק פנלים קיימים. 24.01.0.020

3,600.00 60.00 60.00 מ"ר

לרבות פרוק כל השכבות עד לרצפת הבטון.
מירבית לשימוש חוזר, לרבות בשטחים קטנים וברצועות מירבית לשימוש חוזר, לרבות בשטחים קטנים וברצועות 

פרוק ריצוף קיים מסוגים שונים ובמקומות שונים, בזהירות פרוק ריצוף קיים מסוגים שונים ובמקומות שונים, בזהירות  24.01.0.010

הערה   

תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו
 במקום שיורה המפקח.כל פגיעה בשלמות האלמנטים  במקום שיורה המפקח.כל פגיעה בשלמות האלמנטים 

 בזהירות מירבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוכסנו בזהירות מירבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוכסנו
אשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר או לשימור יפורקואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר או לשימור יפורקו

תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו.                 אלמנטים תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו.                 אלמנטים 
פגיעה באלמנטים קיימים.כל פגיעה באלמנטים קיימים פגיעה באלמנטים קיימים.כל פגיעה באלמנטים קיימים 

ההריסה והפרוק יבוצעו בזהירות מירבית על מנת למנוע ההריסה והפרוק יבוצעו בזהירות מירבית על מנת למנוע 
הקבלן ועל חשבונו לרבות תשלום כל האגרות. עבודות הקבלן ועל חשבונו לרבות תשלום כל האגרות. עבודות 

המחיר כולל סילוק כל הפסולת למקום שפך מאושר על ידי המחיר כולל סילוק כל הפסולת למקום שפך מאושר על ידי 
הערה:  

הערה   

וההריסה לרבות תיקוני בטון, בניה, טיח, ריצוף, צבע וכו'.
המחיר כולל את כל התיקונים שיידרשו עקב הפרוק המחיר כולל את כל התיקונים שיידרשו עקב הפרוק 

הערה:  

שונות

עבודות פרוק הריסה ושונות

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 48 מתוך 60



43,050.00 סה"כ עבודות פרוק הריסה ושונות

43,050.00 סה"כ שונות

4,000.00 400.00 10.00 יח'
בעובי עד 30 ס"מ.

קידוחי כוס בקוטר העולה על "4 ועד "8 באלמנטי בטון קידוחי כוס בקוטר העולה על "4 ועד "8 באלמנטי בטון  24.01.0.170

1,500.00 300.00 5.00 יח' קידוחי כוס בקוטר עד "4 באלמנטי בטון בעובי עד 30 ס"מ. 24.01.0.160

400.00 200.00 2.00 קומפלט פירוק אסלות + מיכל הדחה, לרבות כל הצנרת למיניה. 24.01.0.150

1,000.00 1,000.00 1.00 קומפלט

כל התיקונים כנדרש וכו'.
הפתח, כל עבודות הניסור והשבירה כנדרש, עיבוד הפתח, הפתח, כל עבודות הניסור והשבירה כנדרש, עיבוד הפתח, 

קיים, במידות 50/50 ס"מ, לרבות קידוחי כוס בפינות קיים, במידות 50/50 ס"מ, לרבות קידוחי כוס בפינות 
פריצת פתח בקיר בטון קיים בעובי 20 ס"מ בפיר מעלית פריצת פתח בקיר בטון קיים בעובי 20 ס"מ בפיר מעלית  24.01.0.140

600.00 300.00 2.00 קומפלט

כנדרש וכו'.
במידות 90/220 ס"מ, לרבות עיבוד הפתח, כל התיקונים במידות 90/220 ס"מ, לרבות עיבוד הפתח, כל התיקונים 

פריצת פתח בקיר גבס קיים בפיר מעלית עבור דלת פריצת פתח בקיר גבס קיים בפיר מעלית עבור דלת  24.01.0.130

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 49 מתוך 60



43,050.00 סה"כ עבודות פרוק הריסה ושונות

43,050.00 העברה מדף: 49 שונות

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות פרוק הריסה ושונות

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 50 מתוך 60



25,800.00 סה"כ עבודות ברג'י ושונות

25,800.00 סה"כ עבודות ברג'י

2,500.00 100.00 25.00 שעה פטיש חשמלי לחציבה כולל מפעיל. 29.01.0.080

2,500.00 100.00 25.00 שעה קומפרסור עם פטיש כולל מפעיל. 29.01.0.070

2,500.00 100.00 25.00 שעה רתכת כולל רתך מעולה. 29.01.0.060

1,400.00 70.00 20.00 שעה עבודות שרברב מקצועי. 29.01.0.050

1,400.00 70.00 20.00 שעה עבודות חשמלאי עוזר. 29.01.0.040

2,000.00 100.00 20.00 שעה עבודות חשמלאי מוסמך/ראשי. 29.01.0.030

6,000.00 60.00 100.00 שעה עבודות פועל מקצועי מכל הסוגים. 29.01.0.020

7,500.00 50.00 150.00 שעה עבודות פועל פשוט מכל הסוגים. 29.01.0.010

עבודות ברג'י

עבודות ברג'י ושונות

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 51 מתוך 60



25,800.00 סה"כ עבודות ברג'י ושונות

25,800.00 העברה מדף: 51 עבודות ברג'י

סה"כ דף ריכוז מחירים לעבודות ברג'י ושונות

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 52 מתוך 60



24,012.00 סה"כ גילוי אש ועשן

24,012.00 סה"כ גילוי עשן

600.00 600.00 1.00 קומפלט

החד ש, שיותקן בלוח קיים).
לרבות כל חומר עבודה ואביזרים (מפסק ההזנה של הלוח לרבות כל חומר עבודה ואביזרים (מפסק ההזנה של הלוח 
 יחידת כתובת, נקודת תשתית וחיבורים לסליל ההפסקה -  יחידת כתובת, נקודת תשתית וחיבורים לסליל ההפסקה - 
נקודת הפסקת סליל הפסקה של מאמ"ת בלוח קיים, לרבותנקודת הפסקת סליל הפסקה של מאמ"ת בלוח קיים, לרבות 34.01.0.080

1,200.00 1,200.00 1.00 קומפלט

המתחייבות והגשת כל העזרה והכלים הדרושים לבודק.
הערות על המ ערכת, מהמכון, ולרבות תשלום האגרות הערות על המ ערכת, מהמכון, ולרבות תשלום האגרות 

ביקורת מכון התקנים הישראלי, עד לקבלת אישור לא ביקורת מכון התקנים הישראלי, עד לקבלת אישור לא 
 הקצה החדשות, העברת מערכת/ות גילוי האש והעשן  הקצה החדשות, העברת מערכת/ות גילוי האש והעשן 

התחברות למערכת גילוי אש קיימת לרבות הטמעת נקודותהתחברות למערכת גילוי אש קיימת לרבות הטמעת נקודות 34.01.0.070

6,000.00 50.00 120.00 מ"א כבל גילוי אש תקני חסין אש 10 זוגות 34.01.0.060

2,550.00 75.00 34.00 נק'

רת לקטעים סופיים של הנקודה.
הנמדדת בסעיפים אחרים, לרבות נגדי סוף קו והשלמות צנ הנמדדת בסעיפים אחרים, לרבות נגדי סוף קו והשלמות צנ 

סימון או ברז חשמלי או יחידת כתובת או דומה בצנרת סימון או ברז חשמלי או יחידת כתובת או דומה בצנרת 
חווט וחיבור נקודת מערכת כמו גלאי, לחצן, צופר, מנורת חווט וחיבור נקודת מערכת כמו גלאי, לחצן, צופר, מנורת  34.01.0.050

1,300.00 325.00 4.00 יח'

המערכת.
בעוצמה של 95 ד"ב ממרחק של 1 מ' ולפעולה במתח בעוצמה של 95 ד"ב ממרחק של 1 מ' ולפעולה במתח 
צופר ונצנץ, להתקנה פנימית, להתראה על גילוי אש, צופר ונצנץ, להתקנה פנימית, להתראה על גילוי אש,  34.01.0.040

900.00 150.00 6.00 יח'

גלאים.
אחרים הדרושים (במידה ודרושים) לחווי על פעולת מספר אחרים הדרושים (במידה ודרושים) לחווי על פעולת מספר 

מנורת סימון לפעולת גלאי עשן, וכולל דיודות או אמצעים מנורת סימון לפעולת גלאי עשן, וכולל דיודות או אמצעים  34.01.0.030

750.00 250.00 3.00 יח'

ולרבות יחידת כתובת אינטגרלית.
סימון לסימון פעולת הלחצן אינטגרלית במבנה הלחצן סימון לסימון פעולת הלחצן אינטגרלית במבנה הלחצן 

לחצן אש עם מכסה מגן קדמי לשבירה ללא כלי, ומנורת לחצן אש עם מכסה מגן קדמי לשבירה ללא כלי, ומנורת  34.01.0.020

10,712.00 412.00 26.00 יח'
יחידת כתובת אינטגרלית

גלאי עשן אנלוגי אופטי כמתואר במפרט המיוחד. ולרבות גלאי עשן אנלוגי אופטי כמתואר במפרט המיוחד. ולרבות  34.01.0.010

גילוי עשן

גילוי אש ועשן

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 53 מתוך 60



24,012.00 סה"כ גילוי אש ועשן

24,012.00 העברה מדף: 53 גילוי עשן

סה"כ דף ריכוז מחירים לגילוי אש ועשן

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 54 מתוך 60



5,040.00 סה"כ מערכת כריזה

1,040.00 65.00 16.00 נק'
בסעיפים אחרים ולרבות אינטגרציה למערכת קיימת.

חווט וחיבור נקודת רמקול בכבל חסין אש ובצנרת הנמדדת חווט וחיבור נקודת רמקול בכבל חסין אש ובצנרת הנמדדת  35.01.0.030

4,000.00 250.00 16.00 יח'

ופנל.
בתקרת ביניים או בהתקנה גלויה, לרבות ארגז אקוסטי בתקרת ביניים או בהתקנה גלויה, לרבות ארגז אקוסטי 

רמקול עם שנאי קו משולב, כמתואר, בהתקנה משוקעת רמקול עם שנאי קו משולב, כמתואר, בהתקנה משוקעת  35.01.0.020

הערה   
מערכת כריזה:

הערה:  

מערכת כריזה

מערכות מנ"מ

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 55 מתוך 60



11,040.00 סה"כ מערכות מנ"מ

6,000.00 סה"כ בקרת תאורה מקומית

1,200.00 100.00 12.00 נק'
המזגן) באזור הנשלט בצנרת הנמדדת בסעיפים אחרים.

חווט וחיבור הגלאי למערכת מיזוג אויר מקומית (בקר חווט וחיבור הגלאי למערכת מיזוג אויר מקומית (בקר  35.02.0.040

1,200.00 100.00 12.00 נק'
 הנמדדת בסעיפים אחרים.

חווט וחיבור הגלאי למערכת התאורה באזור הנשלט בצנרתחווט וחיבור הגלאי למערכת התאורה באזור הנשלט בצנרת 35.02.0.030

3,600.00 300.00 12.00 קומפלט

אספקה של 230 וולט.
מ ערכת הבקרה הנלווית. המערכת לפעולה על מתח מ ערכת הבקרה הנלווית. המערכת לפעולה על מתח 

 רגישות לאור 10 עד 1000 לוקס. המחיר לגלאי ראשון עם  רגישות לאור 10 עד 1000 לוקס. המחיר לגלאי ראשון עם 
מזגן מקומי, רדיוס שליטה כמתואר במיפרט המיוחד, תחוםמזגן מקומי, רדיוס שליטה כמתואר במיפרט המיוחד, תחום

בקר משולב נוכחות + תאורה לשליטה על מקורות אור + בקר משולב נוכחות + תאורה לשליטה על מקורות אור +  35.02.0.010

בקרת תאורה מקומית

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 56 מתוך 60



11,040.00 סה"כ מערכות מנ"מ

6,000.00 העברה מדף: 56 בקרת תאורה מקומית

5,040.00 העברה מדף: 55 מערכת כריזה

סה"כ דף ריכוז מחירים למערכות מנ"מ

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 57 מתוך 60



2,280,003.57 סה"כ כולל מע"מ

331,282.57 מע"מ 17%

1,948,721.00 סה"כ מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

10,500.00 סה"כ איטום מעברי אש

10,500.00 סה"כ איטום מעברי אש

2,500.00 500.00 5.00 יח'
2 מ"ר ועד 0.4 מ"ר, בחומר מעכב אש תקני לשעתיים.

איטום מעברי אש בקירות/תקרות אש,בשטח העולה על  0.איטום מעברי אש בקירות/תקרות אש,בשטח העולה על  0. 70.01.0.050

1,500.00 300.00 5.00 יח'
בחומר מעכב אש תקני לשעתיים.

איטום מעברי אש בקירות/תקרות אש,בשטח עד 0.2 מ"ר, איטום מעברי אש בקירות/תקרות אש,בשטח עד 0.2 מ"ר,  70.01.0.040

2,250.00 450.00 5.00 יח' קולר אש לצינור פלסטי בקוטר "8. 70.01.0.030

1,750.00 350.00 5.00 יח' קולר אש לצינור פלסטי בקוטר "6. 70.01.0.020

2,500.00 250.00 10.00 יח' קולר אש לצינור פלסטי בקוטר עד "4. 70.01.0.0100

איטום מעברי אש

איטום מעברי אש

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 58 מתוך 60



10,500.00 סה"כ איטום מעברי אש

10,500.00 העברה מדף: 58 איטום מעברי אש

סה"כ דף ריכוז מחירים לאיטום מעברי אש

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 59 מתוך 60



2,280,003.57 סה"כ כולל מע"מ

331,282.57 מע"מ 17%

1,948,721.00 סה"כ מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

10,500.00 העברה מדף: 58 איטום מעברי אש

11,040.00 העברה מדף: 56 מערכות מנ"מ

24,012.00 העברה מדף: 53 גילוי אש ועשן

25,800.00 העברה מדף: 51 עבודות ברג'י ושונות

43,050.00 העברה מדף: 49 עבודות פרוק הריסה ושונות

311,660.00 העברה מדף: 46 אלמנטים מתועשים בבניין

105,000.00 העברה מדף: 42 עבודות מסגרות חרש וסיכוך

431,410.00 העברה מדף: 40 עבודות מיזוג אויר

121,000.00 העברה מדף: 30 עבודות אלומיניום

46,230.00 העברה מדף: 28 עבודות צביעה

85,035.00 העברה מדף: 26 עבודות ריצוף וחיפוי

9,420.00 העברה מדף: 24 עבודות טיח

246,697.00 העברה מדף: 22 מערכות חשמל

172,617.00 העברה מדף: 13 מתקני תברואה וכיבוי אש

134,200.00 העברה מדף: 6 עבודות נגרות ומסגרות אומן

2,800.00 העברה מדף: 3 עבודות איטום

168,250.00 העברה מדף: 1 עבודות בטון יצוק באתר

סה"כ דף ריכוז מחירים למכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

הופק ע"י חיים . באמצעות רמדור נט קו

אסמכתא: 

מספר מכרז: 72016

שם עבודה: מכללה אקדמית יפו, בניין ניהול וכלכלה -כיתות במרתף

תאריך הפקת הדו"ח: 04/12/2016כתב כמויות נספח ד'

דף 60 מתוך 60


