
8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

1עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01

מרכז מורשת   מודיעין 01

עבודות עפר 01.01

01.01.30

חפירה ו/או חציבה 01.01.30
כל סעיפי החפירה כוללים פיוי החומר לאתר שפך מורשה

וכולל כל התשלומים הלווים והאגרות.

37.00מ"קחפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומקים שוים01.01.30.0033 225.008,325.00

חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, קורות קשר וכד'   ווטות01.01.30.9170

74.00מ"ק מ'1הרחבה ברצפה  ברוחבים שוים לעומק שאיו עולה על   175.0012,950.00

135.00מ"קחפירה ו/או חציבה לראשי כלוס , בורות וכ"ו במידות שוות01.01.30.9270 10.001,350.00

22,625.00סה"כ לחפירה ו/או חציבה

מילוי מובא, מצעים והידוק 01.01.50
הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פי קרקע01.01.50.0210

5.00מ"רטבעיים 750.003,750.00

 ס"מ והידוק לא20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של  01.01.50.9100

מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.  הבצוע כולל  גם

95.00מ"קמילוי בין קורות יסוד 450.0042,750.00

46,500.00סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

סה"כ לעבודות עפר 
22,625.00חפירה ו/או חציבה30

46,500.00מילוי מובא, מצעים והידוק50

69,125.00סה"כ

עבודות בטון יצוק באתר 01.02

מצעים 01.02.11
40.00מ"ר ס"מ5מצע בטון רזה בעובי  01.02.11.0010 0.000.00

  ס"מ  כמצע30 ס"מ ברוחב 20מצע ארגזי פוליביד   בגובה  01.02.11.0020

35.00מ'לקורות יסוד 150.005,250.00

 ס"מ  כמצע40-35 ס"מ ברוחב 20מצע ארגזי פוליביד   בגובה  01.02.11.0030

45.00מ'לקורות יסוד 30.001,350.00

 ס"מ  כמצע60-80 ס"מ ברוחב 20מצע ארגזי פוליביד   בגובה  01.02.11.0035

72.00מ'לקורות יסוד 110.007,920.00

 ס"מ 100-120 ס"מ ברוחב 20מצע ארגזי פוליביד   בגובה  01.02.11.0040

113.00מ'כמצע לקורות יסוד 52.005,876.00

 ס"מ  כמצע150 ס"מ ברוחב 20מצע ארגזי פוליביד   בגובה  01.02.11.0050

158.00מ'לקורות יסוד 10.001,580.00

44.00מ"ר ס"מ מתחת למרצפים.20מצע ארגזי פוליביד   בגובה  01.02.11.0060 550.0024,200.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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2עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.02.1101.02.11

11.00מ"ר מ"מ מתחת לרצפת בטון  .0.4מצע יריעות פוליאטילן בעובי  01.02.11.0070 725.007,975.00

54,151.00סה"כ למצעים

יסודות, רפסודה וראשי כלוסאות 01.02.12
1,161.00מ"ק במידות שוות30ראשי כלוסאות בטון ב- 01.02.12.0400 5.005,805.00

5,805.00סה"כ ליסודות, רפסודה וראשי כלוסאות

קורות יסוד 01.02.41
 ס"מ ובגבהים שוים 30-40קורות יסוד במידות  רוחב  01.02.41.0910

810.00מ"ק .30יצוקות  עם הרצפה ב-  38.0030,780.00

 ס"מ ובגבהים שוים 60-80קורות יסוד במידות  רוחב  01.02.41.0915

715.00מ"ק .30יצוקות  עם הרצפה ב-  40.0028,600.00

 ס"מ ובגבהים שוים 100-145קורות יסוד במידות  רוחב  01.02.41.0920

620.00מ"ק .30יצוקות  עם הרצפה ב-  43.0026,660.00

86,040.00סה"כ לקורות יסוד

מרצפים ורצפות 01.02.50
20 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30מרצפי בטון ב- 01.02.50.0060

165.00מ"רס"מ (המצע מדד בפרד) 725.00119,625.00

 ס"מ יצוקה ע"ג רצפה10רצפת בטון מוחלק בעובי  01.02.50.0070

קוסטרוקטיבית (המדדת בפרד). הרצפה כוללת: רשת

 ס"מ מוחת על15/15 מ"מ כל 6מרותכת ממוטות בקוטר  

שומרי מרחק, העמדת תביות יציקה בעזרת מכשיר מדידה

 (פירוט במפרט הטכי)40בגבהים מתוכים, יציקת בטון ב- 

מייקו עם סיבי יילון (לריסון סדיקה פלסטית), ערבוב ויציקה

(ברטוב על רטוב) חומר שחיקה מבוסס על קוורץ (לשיפור

 פיגמט בחר4% מלט לבן (לפי המפרט) + 60%הספיגה) +  

 גווי פיגמטים שוים ללא תוספת מחיר) באזורים5(עד   

שוים לפי תכית ומידות שיועברו, החלקה בעזרת מחליק

מכי לשביעות רצון מזמין העבודה, ריסוס ו ליטיום לצורך

חיזוק הבטון ושיפור התכוות שלו, חתוך (יסור) תפרים

להפרדה ומיעת סדיקה לפי תכית והחדרת פרופילי

אלומיום/פליז, יקיון יסודי, בד גאוטכי ועליו יילון וגבס או

מזוית לאשפרה מתמשכת ולהגה מפי פגיעות (לפי ואחרי

 יום לפחות: פיוי ההגות, קרצוף עם28הקרצוף), לאחר  

מכוה מסתובבת וסבון מסיר מלחים, ייבוש יסודי ויישום

בריסוס או גלילה סילר אקרילי על בסיס שרפים פולימרים,

איטום תפרים ולרבות כל המרכיבים הדרשים הכל לפי

300.00מ"רהמפרט הטכי, הכל כדוגמת "טכוקריט" או שו"ע 245.0073,500.00

193,125.00סה"כ למרצפים ורצפות
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3עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.02.5001.02.50

קירות בטון 01.02.61
1,156.00מ"ק ס"מ20 בעובי 30קירות בטון ב- 01.02.61.0030 75.0086,700.00

1,054.00מ"ק ס"מ30 בעובי 30קירות בטון ב- 01.02.61.0040 30.0031,620.00

1,030.00מ"ק ס"מ35 בעובי 30קירות בטון ב- 01.02.61.0042 45.0046,350.00

164,670.00סה"כ לקירות בטון

עמודים 01.02.62
 בחתכים שוים  גמר בטון  חשוף30עמודים בדלים בטון ב- 01.02.62.0942

1,620.00מ"קבתביות פח חלקות לחלוטין כולל פיות קטומות . 370.00599,400.00

599,400.00סה"כ לעמודים

קורות ומעקות 01.02.71
  עם גמר בטון חשוף60קורות   עליוות/ תלויות   בטון ב- 01.02.71.0900

1,485.00מ"קבתביות פח חלקות לחלוטין כולל פיות קטומות . 200.00297,000.00

 בחתכים30קורות  תחתוותו/או  עליוות   ומעקות בטון ב- 01.02.71.9250

1,161.00מ"קשוים  לרבות קורות תלויות עם גמר בטון חשוף . 10.0011,610.00

308,610.00סה"כ לקורות ומעקות

תקרות וגגות בטון מלא 01.02.81
194.00מ"רס"מ16 עובי 30תקרות או גגות בטון ב- 01.02.81.0015 185.0035,890.00

261.00מ"ר ס"מ25 עובי 30תקרות או גגות בטון ב- 01.02.81.0025 265.0069,165.00

305.00מ"ר ס"מ30 עובי 30תקרות או גגות בטון ב- 01.02.81.0030 280.0085,400.00

190,455.00סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

משטחים ומשולשי מדרגות 01.02.92
63.00מ' ס"מ16/28, חתך 30משולשי בטון למדרגות ב- 01.02.92.0090 0.000.00

 ס"מ בחדרים20-25 בעובי 30משטחי בטון משופעים בבטון ב- 01.02.92.0930

279.00מ"רמדרגות 0.000.00

0.00סה"כ למשטחים ומשולשי מדרגות

בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית 01.02.93
 ס"מ .15איטום מעברי אש לרבות יציקת בטון בעובי של  01.02.93.0510

230.00מ"רלרבות  ברזל זיון וקוצים . 2.00460.00
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4עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.02.9301.02.93

 מ"ר , האיטום כולל צמר0.2איטום מעברי אש  בפתחים עד  01.02.93.0520

 מסוג2 ק"ג / מ"ק בעובי "160סלעים במשקל מרחבי  

B747-50 'תוצרת חב NULLIFIRE עומד בבדיקות  BS476

153.00יח'לארבע שעות לרבות מסטיק בהיקף התעלות . 4.00612.00

איטום מעברים לציורות חשמל או/ו תקשורת גד התפשטות01.02.93.0550

 ס"מ לרבות רשת להחה .10אש הכולל "אגריאש" בעובי של  

268.00מ"רקומפלט למ"ר. 4.001,072.00

תוספת מחיר ליציקת אלמטי בטון, ליציקת בטון חשוף01.02.93.0901

בסעיפים שלא הוגדרו ככוללים בטון חשוף, באישור מפקח

68.00מ"רמראש ובכתב. 300.0020,400.00

22,544.00סה"כ לבליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית

בטקל 01.02.94
72.00מ"ק בשפועים  עפ"י התוכיות1200/40בטקל   01.02.94.0001 70.005,040.00

5,040.00סה"כ לבטקל

קוסטרקציית פלדה 01.02.97
קוסטרוקציית פלדה  מאלמטים שוים לרבות פלטקות01.02.97.0001

13,000.00טוןוברגים   הבצוע כולל צבע יסוד  וסופי עפ"י האדריכל 2.0026,000.00

 דק'120תוספת עבור הגה גד  אש לקוסטרקציית הפלדה ל- 01.02.97.0002

ו/או עפ"י המפרט ו/או לפי החיות יועץ הבטיחות, עפ"י

2,700.00טוןהחיית המפקח. 2.005,400.00

31,400.00סה"כ לקוסטרקציית פלדה

פלדת זיון 01.02.99
מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון01.02.99.0001

4,347.00טוןהבטון 75.00326,025.00

4,509.00טוןרשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון01.02.99.0002 75.00338,175.00

664,200.00סה"כ לפלדת זיון

סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר 
54,151.00מצעים11

5,805.00יסודות, רפסודה וראשי כלוסאות12

86,040.00קורות יסוד41

193,125.00מרצפים ורצפות50

164,670.00קירות בטון61

599,400.00עמודים62

308,610.00קורות ומעקות71

190,455.00תקרות וגגות בטון מלא81

0.00משטחים ומשולשי מדרגות92
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8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
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5עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

22,544.00בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית93

5,040.00בטקל94

31,400.00קוסטרקציית פלדה97

664,200.00פלדת זיון99

2,325,440.00סה"כ

מרכז מורשת   מודיעין

01.04

עבודות ביה 01.04

01.04.10

ביה בבלוקי בטון 01.04.10
כל עבודות הביה כוללות  במחירן בצוע חגורות אופקיות

ואכיות לרבות ברזל הזיון ובמחיר היחידה .

113.00מ"ר ס"מ10מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי  01.04.10.0020 100.0011,300.00

11,300.00סה"כ לביה בבלוקי בטון

סה"כ לעבודות ביה 
11,300.00ביה בבלוקי בטון10

11,300.00סה"כ

עבודות איטום 01.05

עבודות איטום 01.05.01
איטום ראשי קלוס וראשי קורות יסוד בחומר משגר01.05.01.0001

 ק"ג למ"רע"פ1 בכמות  AQUAFIN CIקריסטלים דוגמת : 

120.00מ"ר.RY-MM-2מפרט ופרט  120.0014,400.00

איטום קורות יסוד בחומר איטום דו רכיבי דוגמת01.05.01.0002

 מ"מ כולל יריעת5אלסטומיקס או מסטיגום ספיד בעובי  

175.00מ"ר.RY-MM-2 מ"מ.ע"פ מפרט ופרט 1 עובי  HDPEהגה מסוג  110.0019,250.00

 עם בליטות . ע"פHDPE מ"מ. ,  0.5יריעות פוליאתילן עובי  01.05.01.0003

12.00מ"ר.RY-MM-2מפרט ופרט  450.005,400.00

STOPAQאיטום כיסת צרת חשמל מדיה תקשורת בעזרת 01.05.01.0004

FN 2100.450.00יח' ועל פי מפרט 3.001,350.00

 ס"מ לשכבת בידוד.ע"פ4פוליאוריטן מוקצף עובי מימלי  01.05.01.0005

50.00מ"ר.RY-MM-1מפרט ופרט  410.0020,500.00

רולקות בטון בהיקף הגג ובמפגש קיר אכי עם הגג. ע"פ מפרט01.05.01.0007

30.00מ'.RY-MM-1ופרט  190.005,700.00

 עם משחה סיליקוית לבהRY-MM-1איטום גג ע"פ פרט 01.05.01.0008

140.00מ"ר  .כולל פריימר ע"פ פרט.LASTOFLEXדוגמת  460.0064,400.00

איטום ציורות אוויר עם אביזר תעשייתי כולל חומרי איטום01.05.01.0009

550.00קומפRY-MM-8ע"פ פרט  4.002,200.00

 מ',  כולל לוח אלומיום לבן , חומר1.05פרט איטום באורך עד 01.05.01.0011

180.00קומפ..RY-MM-3 . ע"פ מפרט ופרט SUODAL 240FCאיטום  35.006,300.00
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6עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.05.0101.05.01

איטום אדן חלון בגגות + איטום חזית קורה עליה יושב חלון01.05.01.0012

 ס"מ ,40 ] רוחב איטום עד  RY-MM-6חזית  מבה [ פרט 

50.00מ'1CEMDIC3IN מ"מ דוגמת 3חומר איטום קריסטלי בעובי   90.004,500.00

איטום היקפי חלוות בחומר דוחה מים [ סילר ] דוגמת01.05.01.0013

PROTECT GUARD ע"פ מפרט ופרט. RY-MM-6.60.00מ"ר 25.001,500.00

 של תרמוקירSUPER 100Sאיטום בטיח תעשייתי דוגמת 01.05.01.0014

80.00מ"ר מ"מ.10בעובי   350.0028,000.00

 .ע"פ מפרט ופרט4   מעל כל מרזב. ציור " overflowהתקת 01.05.01.0015

RY-MM-9.'500.00יח 8.004,000.00

177,500.00סה"כ לעבודות איטום

סה"כ לעבודות איטום 
177,500.00עבודות איטום01

177,500.00סה"כ

גרות ומסגרות אומן 01.06
פרק זה יכלול את כל הדרוש, לרבות חיתוך לייזר, ההכות,

העיגוים בשטח, ההברגות, ההברזות, הריתוכים, תיקוי צבע

באם דרשים, תאום עם בעלי מקצוע אחרי אלומייום, זיגוג,

בייה וכו', וכן הגה על המוצר לאחר ההרכבה ועד המסירה.

גרות אומן 01.06.01
 ס"מ,210/100דלת עץ מוסדית עם קט פימי במידות כלליות  01.06.01.0001

עם כף שטופקט במילוי פלקסבורד בחיפוי פורמייקה משי

צידי הכף בכיסוי מלא ומסגרת עץ בוק גושי פמי, לרבות

 לצילידר של "רב בריח",101משקוף מפלדה, לרבות מעול  

לרבות ידית פתיחה גרדה, ספק "רב בריח" או שו"ע.  עפ"י

 -1'2,700.00יח 2.005,400.00

 ס"מ,210/90דלת עץ מוסדית עם קט פימי במידות כלליות  01.06.01.0002

עם כף שטופקט במילוי פלקסבורד בחיפוי פורמייקה משי

צידי הכף בכיסוי מלא ומסגרת עץ בוק גושי פי, לרבות

 לצילידר של "רב בריח",101משקוף מפלדה, לרבות מעול  

לרבות ידית פתיחה גרדה, ספק "רב בריח" או שו"ע.  עפ"י

 -2'2,700.00יח 2.005,400.00

 ס"מ,210/90דלת עץ מוסדית עם קט פימי במידות כלליות  01.06.01.0003

עם כף שטופקט במילוי פלקסבורד בחיפוי פורמייקה משי

צידי הכף בכיסוי מלא ומסגרת עץ בוק גושי פי, לרבות

 לצילידר של "רב בריח",101משקוף מפלדה, לרבות מעול  

לרבות ידית פתיחה גרדה, ספק "רב בריח" או שו"ע.   עפ"י

 -3'2,700.00יח 2.005,400.00

16,200.00סה"כ לגרות אומן

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

7עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.06.0101.06.01

מסגרות אומן 01.06.02
הערה: פרק זה יכלול את כל הדרוש, לרבות חיתוך לייזר,

ההכות, העיגוים בשטח, ההברגות, ההברזות, הריתוכים,

תיקוי צבע באם דרשים, תאום עם בעלי מקצוע אחרי

אלומייום, זיגוג, בייה וכו', וכן הגה על המוצר לאחר

ההרכבה ועד המסירה.

 לפחות, במילוי כוורת30DBדלת אקוסטית מפלדה בבידוד  01.06.02.0010

 ס"מ,לרבות משקוף פלדה250/120מלא, במידות כלליות  

ואטם היקפי מלא, לרבות מחזיר שמן עליון מובה איטגרי,

לרבות סף תחתון אוטומטי פימי קפיצי, לרבות ידית משיכה

 ס"מ),240דקורטיבית ממוט ירוסטה עגול בגובה מלא (כ-  

לרבות ידית בהלה, לרבות מגון עילה ובריגמר חיצוי ופימי

בצבע אלקטרוסטאטי עד שי גווים לבחירת המתכן, ספק

4,050.00קומפ1"רב בריח" או שו"ע.  עפ"י מ-  4.0016,200.00

דלת דו-כפית לארון שרות מפח מגולוון במידות כלליות01.06.02.0020

 ס"מ, לרבות משקוף סמוי דגם "ממילא" במישור210/100 

הקיר, לרבות סוגר קפיצי שקוע, לרבות מעול, בגמר

צבאלקטרוסטאטי בגוון לבחירת המתכן, ספק "פלרז" או

1,350.00קומפA-2שו"ע.    עפ"י מ  4.005,400.00

דלת דו-כפית לארון שרות מפח מגולוון במידות כלליות01.06.02.0030

 ס"מ, לרבות משקוף סמוי דגם "ממילא" במישור210/100 

הקיר, לרבות סוגר קפיצי שקוע, לרבות מעול, בגמר

צבאלקטרוסטאטי בגוון לבחירת המתכן, ספק "פלרז" או

1,350.00קומפ2Bשו"ע.    עפ"י מ-  3.004,050.00

דלת דו-כפית לארון שרות מפח מגולוון במידות כלליות01.06.02.0040

 ס"מ, לרבות משקוף סמוי דגם "ממילא" במישור210/164 

הקיר, לרבות סוגר קפיצי שקוע, לרבות מעול, בגמר

צבאלקטרוסטאטי בגוון לבחירת המתכן, ספק "פלרז" או

2,160.00קומפ3שו"ע.      עפ"י מ-  1.002,160.00

דלת דו-כפית אחת לארון שרות מפח מגולוון במידות כלליות01.06.02.0050

 ס"מ, לרבות משקוף סמוי דגם "ממילא" במישור210/100 

הקיר, לרבות סוגר קפיצי שקוע, לרבות מעול, בגמצבע

אלקטרוסטאטי בגוון לבחירת המתכן, ספק "פלרז" או שו"ע.

1,350.00יח'4 עפ"י מ-  3.004,050.00

דלת כף אחת לארון שרות מפח מגולוון במידות כלליות01.06.02.0060

 ס"מ, לרבות משקוף סמוי דגם "ממילא" במישור210/100 

הקיר, לרבות סוגר קפיצי שקוע, לרבות מעול, בגמר

צבעלקטרוסטאטי בגוון לבחירת המתכן, ספק "פלרז" או

1,350.00יח'5שו"ע.   עפ"י מ-  1.001,350.00

דלת כף אחת לארון שרות מפח מגולוון במידות כלליות01.06.02.0070

- ס"מ, לרבות משקוף סמוי דגם "ממילא" במישור210/60 

הקיר, לרבות סוגר קפיצי שקוע, לרבות מעול, בגמר

צבעלקטרוסטאטי בגוון לבחירת המתכן, ספק "פלרז" או

1,215.00קומפ6שו"ע.    עפ"י מ-  3.003,645.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

8עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.06.0201.06.02

תריס גלילה דגם "קשקשים" בגמר מגולוון וצבוע בגוון01.06.02.0080

לבחירת המתכן, בשי חלקים לרבות זווית ומפגש בייהם,

 ס"מ לכל קיר, לרבות תוף פי עליון300/300במידות כלליות  

סתר ומסילה צדדית, לרבות פתח שרות סתר, לרבות מגון

הפעלה חשמלי, לרבות שאקל ורוזטה תחתוה לעיגון ועילה

בחיבור לרצפה קוסטרוקטיבית, לרבות מון עילה, ספק

20,250.00יח'7"שערי חורי" או שו"ע. עפ" י מ-  1.0020,250.00

דלת הדף גד רסיסים למוסדות בריאות תקית לפי פקע"ר,01.06.02.0085

210/90לרבות משקוף תואם וגומי אטימה היקפי, במידות  

ס"מ, לרבות צירי ידית ורוזטה מהודרות, בגמר צבע

אטרוסטאטי לבחירת המתכן, ספק "פלרז" או שו"ע.  עפ" י

3,150.00יח'8מ-  1.003,150.00

Pheonixחלון שחרור עשן בהפעלה חשמלית לחלל גדול דגם 01.06.02.0090

 גרמיה, מפלRoda ס"מ תוצרת 240/85חד כפי במידות  

פוליקרבוט הכולל בידוד תרמי אקוסטי ללא פיזור אוטבעי

 ס"מ מפי הגג,15(אטום לאור), לרבות גשטל היקפי מוגבה  

לרבות כל האביזרים החיבורים והעיגוים, לרבות איטום

היקפי לפי יעוץ איטום, ספק: "פארגון-קבוצתרע בע"מ" או

4,950.00יח'א9שו"ע (מועים ישולמו בפרד). עפ"י מ-  2.009,900.00

Pheonixחלון שחרור עשן בהפעלה חשמלית לחלל קטן דגם 01.06.02.0100

 גרמיה, מפלRoda ס"מ תוצרת 180/85חד כפי במידות  

פוליקרבוט הכולל בידוד תרמי אקוסטי ללא פיזור אורבעי

 ס"מ מפי הגג,15(אטום לאור), לרבות גשטל היקפי מוגבה  

לרבות כל האביזרים החיבורים והעיגוים, לרבות איטום

היקפי לפי יעוץ איטום, ספק: "פארגון-קבוצתע בע"מ" או

3,600.00יח'ב9שו"ע (מועים ישולמו בפרד).  עפ"י מ  2.007,200.00

428.00יח'8צ"א עפ"י החיות פיקוד העורף בקוטר " 01.06.02.0140 2.00856.00

338.00יח'4צ"א עפ"י החיות פיקוד העורף בקוטר " 01.06.02.0150 1.00338.00

 מטר מפרופילי7/5/2.5קוסטרוקציית פלדה במידות כלליות  01.06.02.0181

RHS200סטרוקטור, לרבותלרבות עמודים וקורות לפי קו 

 מ"מפחות5מעטפת מיריעות פח מחורר עין משושה, בעובי  

 של "מרכז רשת צפון" או שו"ע (המעטפתA008כדוגמת דגם 

כוללת קירות וגג), לרבות דלת דו כפית מאותו חומר

 ס"מ,בות מגון210/180(קוסטרוקציית פלדה ופח) במידות  

עילה, לרבות ידית פתיחה דקורטיבית לבחירת המתכן.

הערה: תכון הקוסטרוקציה ואישור ע"י המתכן באחריות

36,000.00יח'14הקבלן לפי ביצוע!   עפ"י מ-  1.0036,000.00

,210/180דלת דו כפית מפלדה כולל רפפה תחתוה במידות  01.06.02.0182

 של חב' "ארפל" לרבות ידית תואמת0237כדוגמת דגם  

8,000.00יח'15ומגון עילה. עפ"י מ-  1.008,000.00

 ס"מ, כדוגמת200/30רפפה קבועה מפלדה במידות כלליות  01.06.02.0183

750.00יח'16"קליל תריס רף" או שו"ע. עפ"י מ-  1.00750.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

9עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.06.0201.06.02

 מטר4/4.5קוסטרוקציית קורות פלדה במידות כלליות  01.06.02.0190

 בעיגון מעל פתח הכיסה בגובה כללי כ-RHS100מפרופילי 

 ס"מ מפי רצפה לפי קוסטרוקטור, לרבות מעטפת400 

 מ"מ5עליוה ותחתוה מיריעות פח מחורר עין משושה, בעובי  

 של "מרכז רשת צפון" או שו"עA008לפחות כדוגמת דגם 

לרבות הברגות ישירות לקוסטרוקציה מברגי ירוסטה

 סיגמטים שווים של כ-8" בלבד, ב- allenשטוחי ראש מסווג "

 ס"מ כל אחד, ובשיפוע של אחוז לפחות בקטע העליון200/110 

כלפי חוץ (רחוק מהכיסה), לרבות ביצוע לוחות זכוכית

תכון הקוסטרוקציה עליוים למיעת חדירת מי גשם. 

25,000.00קומפ .17 באחריות הקבלן. עפ"י מ-  לפי ביצועואישור ע"י המתכן 1.0025,000.00

148,299.00סה"כ למסגרות אומן

רהוט 01.06.03
 ס"מ, משלד400/250/150דלפק קבלה משולב במידות כלליות  01.06.03.0001

 מ"מ, בכיסוי חיצוי משולב מלוחות17סדוויץ' סתר בעובי  

OSB  ים12 מ"מ, ולוח "קוריאן" מכופף בעוב21בעובימ"מ. פ 

 ארויות,8 מגירות אחסון בטריקה שקטה, ו- 8הדלפק כולל  

והכל תחת המשטח העליון, לרבות הכות למעבר כבילת

חשמל ותקשורת סתרת, לרבות קדיחות חומעבר לכבלים,

לרבות התקת שקעים וגופי תאורה סתרים בגוף הרהיט לפי

תכית ופרטים, לרבות סוקל תחתון סתר, לרבות משטח

עליון היקפי חיצוי ומשטח עליון פימלעבודה, לרבות הכה

לשתי עמדות עבודה הכוללות מחשב, מסך ומקלדת, לרבות

 - ה.  עפ"יל בקרת מופע מובה לצג מסך שליטה ופ22,500.00קומפ7הכ לא לסיכום1.00

250 מ"מ לפחות, בגובה כ- 30מערך מדפי עץ אלון מלא בעובי  01.06.03.0002

7 ס"מ לפחות, ו- 100ס"מ, לרבות עמודי תמיכה אכיים כל  

50שורות מדפים אופקיים, לרבות שורת ארויות תוה בגובה  

ס"מ, לרבות עיגוים סתרים בלבד לקיר, לרבות משטח רקע

" (ספק א. שדה פרויקטים אוORGANOאחורי מיריעת "

שו"ע), לרבות גמר לכה שקופה מט. יילקח בחשבון דרישת

 -  ים. עפ"י13,500.00קומפ8הלקוח למדפים מתכוו לא לסיכום1.00

 ס"מ,160/160/150דלפק מכירה משולב במידות כלליות  01.06.03.0003

 מ"מ, בכיסוי חיצוי משולב17משלד סדוויץ' סתר בעובי  

 מ"מ, ולוח "קוריאן" ופף30מלוחות עץ אלון מלא בעובי  

 מגירות אחסון בטריקה8 מ"מ. פים הדלפק כולל 12בעובי  

 ארויות, והכל תחת המשטח העליון, לרבות4שקטה, ו-  

הכות למעבר כבילת חשמל ותקשורת סתרת, לרבות קדיחות

חורי מעבר לכבלים, לרבות התקת שקעים וגופי תאורה

סתרים בגוף הרהיט לפי תכית ופרטים, לרבות סוקל תחתון

סתר, לרבות משטח עליון היקפי חיצוי ומשטח עליון פימי

לעבודה, לרבות הכה לעמדת עבודה הכוללת מחשב, מסך

ומקלדת למכירה, לרבות הכה לצג מסך שליטה ופל בקרת

 -  ה.   עפ"י18,000.00קומפ9מופע מוב לא לסיכום1.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
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10עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.06.0301.06.03

250 מ"מ לפחות, בגובה כ- 30מערך מדפי סדוויץ' בעובי  01.06.03.0004

3 ס"מ לפחות, ו- 100ס"מ, לרבות עמודי תמיכה אכיים כל  

שורות מדפים אופקיים, לרבות ציור עגול לתליית מעילים

לרבות אביזרים ילווים, לרבות עיגוים סתרים בלבד לקיר,

 - 12,600.00קומפ10לרבות גמר לכה שקופה מט. עפ"י לא לסיכום1.00

 ס"מ בגמר דלתות פורמייקה, לרבות דלתות240מטבח בגובה  01.06.03.0005

HETTICHעם ידיות מובות (איטגראליות), לרבות מסילות 

ARCITECבשליפה מלאה ובטריקה שקטה- במגירות 

ובדלתות, לרבות מגשים שלפים ו/או מגירות, לרבות משטח

 מ"מ, לרבות כיור בהתקה שטוחה20עליון שיש קיסר בעובי  

 תוצרת "גומא" ,לרבות סיפון תחתון סתר,GALAXIדגם 

 תוצרת "גומא", לרבותARISלרבות ברז מטבח שלף דגם 

 במידותFOSTERמקרר משולב מקפיא איטגראלי תוצרת 

 180/70/70- 13,500.00קומפ11 ס"מ, ספק "רגבה" או שו"ע. עפ"י לא לסיכום1.00

 ס"מ, לרבות50 קומות (גובה מלא) ובעומק 4מערכת מדפים  01.06.03.0006

 ס"מ אחד מהשי, מיועדת לעומס40מדפים פתוחים בהפרש  

ביוי, לרבות כל הקיבועים והעיגוים לקירות, ספק "אופק

 - ויות - מערכות אחסון בע"מ". עפ"י9,000.00קומפ12סוכ לא לסיכום1.00

0.00סה"כ לרהוט

מהלכי מדרגות  ומעקות 01.06.04
הערה: פרק זה יכלול את כל ההכות, הייצור

בגריות/סדאות אומן, ההתאמות, הקדיחות, החיתוכים,

העברת הכבלים והצרת, החיבורים לקירות, הטמעת תאורה

ייעודית, קוי צבע באם דרשים, וכן הגה על המוצר לאחר

ההרכבה ועד המסירה.

קוסטרוקצית המדרגות לרבות מעקות , פודסטים וכו תבוצע

 במפרט המיוחד.19על פי פרק  

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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11עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.06.0401.06.04

 עליות כולל פודסט בייים) שלחים24מערך מדרגות  (סה"כ  01.06.04.0110

 ס"מ,130/16.5 ס"מ ורומים במידות כ-130/30במידות כ- 

 תחתוים,UPN400 או IPN400לרבותשלד מזוג פרופילי 

 לעיגון המרישים, לרבות מרישי עץ קשהRHS50/50פרופילי 

 ס"מ כל130/30/4כדוגמת אלון או אגוז אמריקאי במידות כ- 

 פסי ירוסטה2 ס"מ) לרבות 130/30/4אחד (פודסט בייים כ- 

מובלטים בקצה כל שלח כגד החלקה לפי החיית יועץ

בטיחות, לרבות רומים מעץ קשה כדוגמת אלון או אגוז

 ס"מ, בחיתוכים ישרים130/12.5/2אמריקאי במידות כ- 

בלבד, לרבות ריתוכים פימיים בלבדבין הקורות הושאות

לפרופילי העיגון ע"י זוויתים ו/או פרופילי משה אחרים לפי

החיית הקוסטרוקטור, לרבות עיגוים מלאים וסמויים

לרצפה הקוסטרוקטיבית ולקיר מעקה הגלריה ע"י רוזטות

וברגי ג'מבו ו/או ברגים כימיים ו/או עפ"י החיית

הקוסטרוקטור, ולקירות, לרבות צבע יסוד וצביעה

אלקטרוסטאטית בגוון לבחירת האדריכל, לרבות כיסוי בלוח

גבס דו קרומי של החלק התחתון לכל אורך המדרגות לרבות

 ידיים, והכל לפי התכיות3שפכטל מלא החלקה וצביעה ב- 

. תכון הקוסטרוקציה ואישור ע"י10והפרטים.  עפ"י פרט מ- 

100,000.00קומפהמתכן לפי ביצוע באחריות הקבלן. 1.00100,000.00

חלופה ל"ל  - מדרגות ומעקה משולבות פלדה ועץ אלון מלא01.06.04.0120

45,000.00קומפ" תוצרת "קו-בון" או שו"ע.271כדוגמת דגם"  לא לסיכום1.00

110מעקה מ"ישרים" מפלדה בהצבה אכית, בגובה כללי כ- 01.06.04.0130

 ס"מ10 מ"מ, בהרחקה כל 50/10ס"מ, כל "ישר" בחתך  

(ממרכז למרכז),לרבות "ישר" עליון ו"ישר" תחתון בחתך

 מ"מ, לרבות מאחז יד מציור פלדה עגול מושלם (ללא10/200 

 ס"מ מפי90ריתוכים וחיבורים) בקוטר צול ורבע במידה  

 מ"מ50/10הקרקע, לרבות "תפסים" מ"ישרים" במידות  

 ס"מ , לרבות העיגוים וההברגות50במרחקים קצובים של  

 מ"מ10לרצפה ובין הסיגמטים, לרבות פרופיל פלדה בעובי  

 ס"מ לכיסוי צד הרצפה35/10" במידות כ- Lמכופף בצורת "

ומילוי הרצפה כלפי הגלריה, לרבות עיגון בהדבקה ובברגי

Allen  ס"מ לכל50 שטוחי ראש (זוג במרחקים קבועים של 

היותר), לרבות צבע יסוד וצביעה אלקטרוסטאטית בגוון

.11לבחירת האדריכל והכול לפי התכיות והפרטים עפ"י מ- 

תכון הקוסטרוקציה ואישור ע"י המתכן לפי הביצוע

800.00מ'באחריות הקבלן. 50.0040,000.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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12עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.06.0401.06.04

 עליות כולל פודסט בייים כפול),24מערך מדרגות (סה"כ  01.06.04.0140

IPN200 ס"מ, משלד פרופילי 170/30שלחים במידות כ- 

 לעיגון המרישים ומרישי פלדהRHS50/50תחתוים, פרופילי 

" (כיפוף כפול),Zמפח ריפל (דמעות) בדוגמא קלאסי, בחתך "

לרבות העיגוים לרצפה ולקירות, לרבות כל הריתוכים

וההברגות, לרבות גילוון מלא וצביעה אלקטרוסטאטית בגוון

לבחירת האדריכל וכיסוי בסילר מותאם לתאי חוץ, לרבות

110מעקות מ"ישרים" מפלדה בהצבה אכית, בגובה כללי כ- 

 ס"מ10 מ"מ, בהרחקה כל 50/10ס"מ, כל "ישר" בחתך  

(ממרכז למרכז), לרבות "ישר" עליון ו"ישר" תחתון בחתך

 מ"מ, לרבות מאחז יד מציור פלדה עגול מושלם (ללא200/10 

 ס"מ מפי90ריתוכים וחיבורים) בקוטר צול ורבע במידה  

 מ"מ50/10הקרקע, לרבות "תפסים" מ"ישרים" במידות  

 ס"מ, לרבות העיגוים וההברגות50במרחקים קצובים של  

לרצפה ובין הסיגמטים, לרבות צבע יסוד וצביעה

אלקטרוסטאטית בגוון לבחירת האדריכל, הכול לפי התכיות

. תכון הקוסטרוקציה ואישור ע"י12והפרטים עפ"י מ- 

40,500.00קומפהמתכן לפי ביצוע באחריות הקבלן.  1.0040,500.00

המשך סעיף -והכול לפי התכיות והפרטים. הערה: תכון

הקוסטרוקציה ואישור ע"י המתכן , באחריות הקבלן לפי

12ביצוע!עפ"י מ- 

180,500.00סה"כ למהלכי מדרגות  ומעקות

מחיצות טרספה 01.06.06
 דגםHPLמערכת מחיצות הפרדה לתאים מלוחות 01.06.06.0002

IMAGINE BLACK  דלתות,6 ס"מ, לרבות 200 בגובה 

לרבות רגליות, לרבות לכל האורך, לרבות פרטי עיגון מלאים,

לרבות פרזול לווה מלא בגוון שחור, לרבות הכה למתלים

ואביזרים פימיים שוים, בגוון כללי לבחירת המתכן, ספק

 - ל" או שו"ע. עפ"י..10,800.00קומפ4"מ 1.0010,800.00

IMAGINE BLACK דגם HPLמחיצת משתה תקית מלוח 01.06.06.0003

 ס"מ, לרבות פרטי עיגון מלאים, לרבות פרזול100/60במידות  

לווה מלא, בגוון לבחירת המתכן, ספק "מ..ל" או שע.  עפ"י

 -5810.00קומפ 1.00810.00

IMAGINE BLACK דגם HPLמחיצת הפרדה לתא מלוחות 01.06.06.0004

 ס"מ, לרבות דלת אחת, לרבות210/200במידות כלליות  

רגליות, לרבות פרטי עיגון מלאים, לרבות פרזול לווה מלא,

לרבות הכה למתלים ואביזרים פימיים שוים, בגוון לבחירת

 - ל" או שו"ע.עפ"י..ן, ספק "מ2,250.00יח'6המתכ 1.002,250.00

13,860.00סה"כ למחיצות טרספה

משרביה 01.06.07

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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13עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.06.0701.06.07

900/1300משרביה מיריעות פלדה לקיר מסך במידות כלליות  01.06.07.0001

 מ"מ לפחות או לפי החיות היצרן/הספק4ס"מ, בעובי  

 ס"מ,225/130והקוסטרוקטור, מסיגמטים קבועים במידות  

 חלוקות אכיות, לרבות10 שורות אופקיות ו-4בסה"כ  

 או לפיRHS100/50מסגרת כללית אחורית לעיגון מפרופילי 

החיית הקוסטרוקטור, לרבות הרחקה מקיר המבה של

 קצרים, לרבותRHS100/50 ס"מ ע"י פרופילי 20לפחות  

הברגות שטוחות-ראש בלבד ומחברים לפרופילים

הקוסטרוקטיביים לפי החיות היצרן/הספק, לרבות חיתוך

לייזר בד ודוגמאות משתות בכל יריעה (לפי דוגמא שתסופק

 ס"מ =ף לרבות גילוון4/4בפרד) בחרור קטן שלא יעלה על  

מלא וצביעה אלקטרוסטאטית בגוון לבחירת האדריכל, או

לחלופים שפשוף וקיון כללי וכיסוי בסילר שקוף מט מותאם

.13ועמיד לתאי חוץ, כדוגמת "גולמט" או שו"ע עפ"י פרט מ- 

תכון הקוסטרוקציה ואישור ע"י המתכן לפי הביצוע

720.00מ"רבאחריות הקבלן. 117.0084,240.00

84,240.00סה"כ למשרביה

סה"כ לגרות ומסגרות אומן 
16,200.00גרות אומן01

148,299.00מסגרות אומן02

0.00רהוט03

180,500.00מהלכי מדרגות  ומעקות04

13,860.00מחיצות טרספה06

84,240.00משרביה07

443,099.00סה"כ

מתקי תברואה 01.07

צרת מים קרים וחמים 01.07.01
. מחירי הצורות והאביזרים המוחים בקרקע, כוללים את1 

עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע וכיסוי ומילוי

. כל המחירים של חלקי המתכת2ע"פ המפרט והתקן.  

 .. ציורות2הגלויים, צרת ואביזרים, כוללים את הצביעה  

16חושת, מקטיי לחץ, מדי לחץ ומדי חום - ראה פרק  

 למים2 ללא תפר בקוטר "40ציור מגולוון מסוג סקדיול   01.07.01.0030

קרים וחמים מותקן גלוי סמוי או במילוי, מחוברים בהברגות

91.00מ'לרבות ספחים. 40.003,640.00

 למים3  ללא תפר בקוטר "40ציור מגולוון מסוג סקדיול  01.07.01.0035

קרים וחמים מותקן גלוי סמוי או במילוי, מחובר בהברגות

139.00מ'לרבות ספחים. 40.005,560.00

 למים4  ללא תפר בקוטר "40ציור מגולוון מסוג סקדיול  01.07.01.0040

קרים וחמים מותקן גלוי סמוי או במילוי, מחובר בהברגות

157.00מ'לרבות ספחים. 10.001,570.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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14עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.07.0101.07.01

מחלקי מים מפליז לציורות פלסטיים מכל סוג לרבות01.07.01.0135

 יציאות, כולל5-15 - 3/4-"1.5 מ"מ תבריג "16פקקים, בקוטר  

128.00יח'כל החיבורים הדרושים,ומותקן בתוך ארון מתאים. 6.00768.00

 לציור קיים (מכל סוג4 עד "2חיבור ציור חדש בקוטר מעל " 01.07.01.0170

396.00קומפוקוטר) עילי 1.00396.00

תוספת לכל סוג של חיבור מים ה"ל עבור ביצוע החיבור בתוך01.07.01.0175

297.00קומפהקרקע, לרבות גילוי קו קיים וריקון המים 1.00297.00

קו מים מציור פלדה, עם עטיפה פלסטית חיצוית  כדוגמת 01.07.01.0195

APC ימי, בקוטרטריו" וציפוי מלט פ" X5.32"4חמו 

152.00מ'מ'.1בחפירה בעומק עד   10.001,520.00

,24 מ"מ, דרג 16צורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  01.07.01.0200

מפוליאתילן מצולב, מותקים סמויים בקירות, רצפות

ומעברים עם צור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הציור,

לרבות ספחים, חיבורים, מעברים ואביזרי קצה (לא כולל

55.00מ'מחלקים) 200.0011,000.00

,24 מ"מ, דרג 20צורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  01.07.01.0210

מפוליאתילן מצולב , מותקים סמויים  בקירות ומעברים עם

צור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הצור לרבות ספחים,

61.00מ'חיבורים ומעברים 20.001,220.00

,24 מ"מ,  דרג 25צורות פלסטיים למים קרים וחמים  בקוטר  01.07.01.0220

מפוליאתילן  מצולב , מותקים סמויים  בקירות ומעברים עם

צור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הצור לרבות ספחים,

72.00מ'חיבורים ומעברים 30.002,160.00

,24 מ"מ, דרג 32צורות פלסטיים למים קרים וחמים  בקוטר  01.07.01.0230

מפוליאתילן  מצולב , מותקים סמויים  בקירות ומעברים עם

צור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הצור לרבות ספחים,

83.00מ'חיבורים ומעברים 30.002,490.00

 מ"מ, דרג110צורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  01.07.01.0320

, מפוליאתילן מצולב, מותקים סמויים  במילוי או בקרקע16 

 ס"מ כולל  עטיפת חול, ספחים,80עם כיסוי מיימלי של  

144.00מ'חיבורים ומעברים 60.008,640.00

39,261.00סה"כ לצרת מים קרים וחמים

מגופים, ברזים, שסתומים 01.07.02
79.00יח', מברוזה1/2ברזים כדוריים קוטר " 01.07.02.0055 12.00948.00

95.00יח', מברוזה3/4ברזים כדוריים קוטר  " 01.07.02.0060 10.00950.00

150.00יח', מברוזה1\1\2ברזים כדוריים קוטר  " 01.07.02.0065 6.00900.00

114.00יח', מברוזה1ברזים כדוריים קוטר  " 01.07.02.0075 5.00570.00

149.00יח' קפיצי מפליז בהברגה2שסתומי אל חוזר קוטר    " 01.07.02.0100 4.00596.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

15עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.07.0201.07.02

 אטמ' עם ציפוי פימי16 ל.ע. 4מגוף טריז מעבר חלק בקוטר " 01.07.02.0125

מאמאיל וחיצוי אפוקסי קלוי או אמאיל כולל מחבר אוגן

2,031.00יח'ואוגים גדיים. 2.004,062.00

 אטמ' עם ציפוי16 ל.ע. 3-"2מגוף טריז מעבר חלק בקוטר " 01.07.02.0135

פימי מאמאיל וחיצוי אפוקסי קלוי או אמאיל כולל מחבר

1,980.00יח'אוגן ואוגים גדיים. 1.001,980.00

75.00יח'3/4ברזי גן מסגסוגת חושת קוטר " 01.07.02.0145 5.00375.00

עמדת כיבוי אש תקית, מותקת בתוך ארון במידות 01.07.02.0150

 עם מצמד2 המותקן  על קיר, כולל ברז שריפה "30/80/80 

 מ' עם מצמדי שטורץ,15 ובאורך 2 זרוקים בקוטר "2שטורץ,  

 עם ברז כדורי,  מותקן בשלמות (לא2מזק סילון/ריסוס " 

1,386.00קומפכולל ארון וגלגלון) 3.004,158.00

2,939.00יח'FM\UL מאושר 4מז"ח " 01.07.02.0160 1.002,939.00

 (או הסקה אם אל חוזר) לרבות זקף3ברז שריפה חיצוי " 01.07.02.0180

1,195.00יח'גוש בטון מצמר שטורץ 2.002,390.00

 (או הסקה אם אל חוזר) לרבות זקף3ברז שריפה חיצוי " 01.07.02.0190

1,195.00יח'.3/4גוש בטון מצמר שטורץ וברז  גן "  1.001,195.00

 ס"מ,130/80/30ארגזים לציוד כיבוי כ"ל אך במידות  01.07.02.0200

535.00קומפמחוברים לקיר 3.001,605.00

25 באורך 3/4גלגלוים עם צור גמיש פלסטי או גומי בקוטר " 01.07.02.0205

מ', מותקן  על תוף עם זרוע מסתובבת, כולל מזק

772.00קומפ1 וברז כדורי "3/4סילון/ריסוס קוטר "  3.002,316.00

 צול" בהברגה4שסתום אל חוזר "קלפה" אלכסוי בקוטר  01.07.02.0280

1,801.00יח'וכולל רקורד  הצור הקיים 1.001,801.00

116.00קומפ-1/2שסתום אויר למים חמים או הסקה בקוטר " 01.07.02.0310 5.00580.00

27,365.00סה"כ למגופים, ברזים, שסתומים

בידוד 01.07.03
הערות:

 כולל מחיר השרוולPVC. מחיר בידוד פוליאותירן בשרוולי 1 

והבידוד ביציקה חרושתית.

. עטיפת פח עבוד בידוד  בעוביים שוים תהיה מפח מגולבן2 

 מ"מ צבוע חרושתי בתור ובגוון על פי החלטת0.6בעובי  

המפקח.

. עלות הבידוד של אביזר מכל סוג וקוטר תחושב כבידוד של3 

מטר צרת באותו הקוטר.

. עלות הבידוד לספחים כלולה במחיר בידוד בציורות ולא4 

תשולם בפרד.

,1/2בידוד לצורות מים חמים משרוולי "ארמפלקס" בעובי " 01.07.03.0010

17.00מ' כולל סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי1/2לצורות  בקוטר "  10.00170.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

16עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.07.0301.07.03

בידוד לצורות מים חמים משרוולי "ארמפלקס" בעובי 01.07.03.0070

"- כולל סרט דביק מ-פי.וי.ס3 1,  לצורות בקוטר "1/2-"3/4" 

58.00מ'(למערכת סולרית מרכזית) 20.001,160.00

1,330.00סה"כ לבידוד

מערכת קזים ואיוורור 01.07.04
הערות: 

. מחיר ציורות יצקת ברזל כולל אחודות (מופות) מיצקת1 

ברזל להחה סמויה ו/או במילוי ו/או בקרקע. כמו  כן,  מחיר

ציורות יצקת ברזל כולל בדים מירוסטה להחה גלויה. 

. כל הספחים לצרת  דלוחין וביוב  (ממתכת ומפלסטיק)2 

בהחה גלויה - יהיו בעלי עין ביקורת. מחירי הספחים עם או

בלי עין ביקורת יהיו זהים במסגרת חוזה זה.

מ"מ, מותקן גלוי, סמוי, או40ציור פוליפרופילן, בקוטר  01.07.04.0040

51.00מ'במילוי, כולל ספחים. 30.001,530.00

מ"מ, מותקן גלוי, סמוי, או50ציור פוליפרופילן, בקוטר  01.07.04.0045

57.00מ'במילוי, כולל ספחים. 50.002,850.00

) בקוטרH.D.P.Eציור פוליאתילן בצפיפות גבוהה (01.07.04.0075

60.00מ'מ"מ מותקן גלוי, סמוי, או במילוי, כולל ספחים.32-40  100.006,000.00

 מ"מ110) בקוטר   H.D.P.Eציור פוליאתילן בצפיפות גבוהה (01.07.04.0090

מותקן גלוי, סמוי, או במילוי או בבטון, כולל ספחים. מתחת

102.00מ'לתיקרה. 80.008,160.00

 ס"מ לציורות בקטרים שוים10עטיפה עם בטון רזה בעובי  01.07.04.0120

38.00מ'.2(מכל סוג) עד קוטר "  100.003,800.00

67.00יח'4 קוטר " P.V.Cכובע  אוורור 01.07.04.0220 10.00670.00

מחסום רצפה, מחסום תופי, קופסת ביקורת ופלת או רגילה01.07.04.0230

 מ"מ עשויים מפוליפרופילן עם רשת או פקק100/50בקוטר  

118.00יח'מפלסטיק. 100.0011,800.00

34,810.00סה"כ למערכת קזים ואיוורור

קבועות תברואיות ואביזריהן 01.07.05
הערות:  

. המחירים כוללים אספקה והתקה בשלמות של הקבועות1 

כולל קוזולות תמיכה, חיבורים לקירות ו/או מחיצות גבס

ו/או מחיצות שוות  ומילוי מרווח בין הקירות ו/או המחיצות

לבין הקבועות.     

. כל הכלים הסיטריים מחרס יהיו מסוג א'.2 

. המחירים כוללים הרכבה מושלמת כולל כל האביזרים3 

הדרשים כדוג': סיפוים, צרת וכו' לצורך הפעלה מושלמת.

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

17עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.07.0501.07.05

אסלה מחרס לבן תלויה כדוגמת תוצרת "חרסה-ברקת"01.07.05.0040

 (כיסת מים מהקיר) כולל מושב ומכסה385לכים מק"ט  

טיפוס כבד עם צירי מתכת מצופים כרום או ש"ע, או אסלה

 לרבות מושב "קטיה018409תלויה "צפה" לבה דגם "קטיה"  

729.00יח'פלוק" הידראולילבן או ש"ע. 2.001,458.00

כיור רחצה מחרס לבן כדוגמת תוצרת "חרסה" דגם "ורית" 01.07.05.0073

ס"מ)  מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון או כיור52( 

" מק"טMIRANY 446בהתקה שטוחה דגם "חצב  

281.00יח' מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון.83217530  8.002,248.00

 מ'10 באורך עד HDPE 11/2קודת יקוז ממזגן בקוטר עד "01.07.05.0090

כולל התחברות לקולטן יקוז או למחסום רצפה או לקופסת

210.00יח'ביקורת או סיפון 20.004,200.00

אסלה מחרס לבן תלויה,כדוגמת תוצרת "חרסה-פטרה"01.07.05.0100

 (כיסת מים מהקיר) כולל מושב ומכסה טיפוס כבד337מק"ט  

, לרבות018409עם צירי מתכת מצופים כרום או דגם "קטיה"  

835.00יח'מושב "קטיה פלוק" הידרואלי לבן או ש"ע. 10.008,350.00

 ס"מ מחרס לבן כדוגמת תוצרת "חרסה"60/40/10כיור כים  01.07.05.0105

 מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון או תוצרת511מק"ט  

678.00יח')" או ש"ע.1977חסון פ.ע. מסחר (  2.001,356.00

משתה תלויה כולל סט תליה וסיפון סמוי, לרבות מגון01.07.05.0110

37357כיסת מים סמויה לחיבור למזרם אלקטרוי, דגם  

SMART.1,000.00קומפ תוצרת "חמת" או ש"ע 2.002,000.00

 ס"מ60/40כיור מותאם לארון מטבח מחרס לבן במידות  01.07.05.0115

 מותקן מושלם עם כל503כדוגמת תוצרת "חרסה" מק"ט  

436.00יח'האביזרים וסיפון. 1.00436.00

 ליטר בציפוי אמאייל פימי ובידוד30דוד חשמל למים חמים  01.07.05.0150

פוליאוריתן יצוק על כל האביזרים ושסתום בטחון, מורכב על

קיר או מותקן באיטרסול ומחובר למערכת החשמל

940.00יח'ולציורות מים קרים וחמים שהוכו מראש. 2.001,880.00

 למעבר צרת גז ויקוז למזגן4  בקטר "  R-100אביזר איטום 01.07.05.0190

855.00יח'בממ"ד , ציור יקוז חושת עם ברז לפי ואחרי. 3.002,565.00

מיכל הדחה סמוי להתקה מוקדמת בתוך קיר בלוקים או גבס01.07.05.0200

או גלוי עבור אסלה תלויה או רגילה לפי החלטת המזמין

 לרבות חיזוקי מתכת, ברז720כדוגמת תוצרת "חרסה" מק"ט  

יתוק, צרת פלסטית, ציור הדחה, לחצן שי מצבים מפואר

וכל הדרוש להתקה מושלמת או יאגרה סמויה מסוג "דיווה 

פלאסון", לרבות לחצן מבריק מסוג "דיווה פלאסון כרום

LOPסתר בקיר יםון פגי מצבים, לרבות מ1,232.00יח'" ש 12.0014,784.00

39,277.00סה"כ לקבועות תברואיות ואביזריהן

סוללות, ברזים ומזרמים 01.07.06

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
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18עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.07.0601.07.06

הערה: מחיר סוללה ו/או ברז להתקה מעל הכיור או שיש

בעמידה-כולל ברז/ברזי "יל" עם ציור גמיש משוריין. לכל

סוגי הברזים יתן לספק ש"ע תקיים ומאושרים .  הברזים

כוללים הספקה והתקה אותה.

סוללה למים קרים בעמידה, כדוגמת גיא תוצרת "חמת"01.07.06.0150

315.00יח' עם פיה קצרה מסתובבת או ש"ע.302810מק"ט   8.002,520.00

מערבל למים חמים וקרים (סוללה) למטבח, בעמידה, כדוגמת01.07.06.0170

 או שו"ע עם פיה300153תוצרת "חמת" - "אלגרו" מק"ט  

339.00קומפמסתובבת. 2.00678.00

 לסוללות3/8 או ברז "יל" "1/2" למיכל הדחה " Tברז "01.07.06.0215

 או300227, 300224בעמידה כדוגמת תוצרת "חמת" מק"ט  

33.00יח'שו"ע לרבות רוזטה תואמת. 12.00396.00

הכה למתקן מי שתיה, לרבות הכה לאספקת מים עם ברז גן 01.07.06.0295

 לרבות החת צרת מים מכל סוג100/50 ומחסום תופי 1/2" 

מ'. במידת הצורך בהתאם לדרישת2ודלוחין באורך עד  

388.00מ"קהמזמין. 2.00776.00

4,370.00סה"כ לסוללות, ברזים ומזרמים

יקוז מי גשם 01.07.07
110) בקוטר   H.D.P.Eצורות פוליאתילן  בצפיפות גבוהה (01.07.07.0020

117.00מ'מ"מ  מותקים גלויים, סמויים, או במילוי, לרבות ספחים 70.008,190.00

 , 6ציורות יקוז יסודות שרשורי עם עטיפת בד גיאוטכי " 01.07.07.0025

189.00מ'כולל ספחים. ותעלת בטון. 140.0026,460.00

ציורות למי גשם פוליאתילן בצפיפות גבוהה01.07.07.0035

)H.D.P.E  ים סמוים,גלויים  או110)בקוטרמ"מ מותק

216.00מ'במילוי, כולל ספחים. בעטיפת בטון מזוין. 20.004,320.00

אגיות מבטון טרום מוחות על הקרקע עבור שפך ציור מי01.07.07.0060

65.00יח'גשם 15.00975.00

קולטן למי גשם (ראש מרזב) כדוגמת "דלמר" מק"ט01.07.07.0070

 "דלביט" או שו"ע לרבות עבודות איטום ובידוד3-622068 

הדרושות להתקה מושלמת, תושב משפר יקוז תחתון מק"ט

 או שו"ע, רשת לריצוף53/500113, מאריך מק"ט 901235 

523.00יח'וחיבור לצרת 15.007,845.00

הערות:

. מחירי שוחות הבטון כוללים בין היתר גם איטום בין כל1 

חלקי השוחה בכל קוטר כגד חדירות מים באמצעות אטם

 טון.40"איטופלסט" או ש"ע,עם תקרה לעומס  

. המכסים יהיו מבטון או פלדה לבחירת המזמין, עם כיתוב2 

סוג השוחה וסמל הרשות, מסגרת מרובעת או עגולה לבחירת

המזמין.

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
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19עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.07.0701.07.07

שוחת בקרה מחוליות טרומיות  מחורר לחלחול עם חצץ01.07.07.0110

 ס"מ עם תקרה125-80מסביב או קידוח ספיגה ,בקוטר  

 ס"מ60ומכסה בטון / פלדה (לפי החלטת המזמין) בקוטר   

4,050.00יח'250 מטר ועד 0.50 בעומק מ  D400מסוג  2.008,100.00

55,890.00סה"כ ליקוז מי גשם

08ביוב תיעול ומתקי סילוק    01.07.08
הערות:

. מחירי שוחות הבטון כוללים בין היתר גם איטום בין כל1 

חלקי השוחה בכל קוטר כגד חדירות מים באמצעות אטם

 טון.40"איטופלסט" או ש"ע,עם תקרה לעומס  

. המכסים יהיו מבטון או פלדה לבחירת המזמין, עם כיתוב2 

סוג השוחה וסמל הרשות, מסגרת מרובעת או עגולה לבחירת

המזמין.

 מ"מ,160 מסוג "עבה" לביוב, בקוטר  P.V.Cציור קשיח 01.07.08.0020

 מ', כולל2.25 מ' ל- 0.75מוח בקרקע, בעומק כולל שבין  

102.00מ'עטיפת חול ו/או בעטיפת בטון  מזוין. 90.009,180.00

 בקוטר658שוחת ביוב עגולה מחוליות טרומיות מבטון ת.י.  01.07.08.0030

ס"מ עם תקרה ביוית וכל האביזרים ומכסה125-60פימי  

מ'1.25 טון) ובעומק בין 40(104.1.2 ס"מ ממין 60ב.ב. קוטר  

3,600.00יח'מ'.3.75ל-   4.0014,400.00

 (כולל) לתא6התחברות של ציור ביוב מכל סוג בקטרים עד  " 01.07.08.0060

בקרה קיים או לשוחת ביוב עירוית במגרש או מחוץ למגרש,

במדרכה או בכביש,לרבות שאיבת ביוב זמית,חפירה,עבודות

עפר, שימוש בחומרים המזרזים את התקשות הבטון, החיבור

807.00קומפוביית המזלגון בתא הקיים. 1.00807.00

 כולל פיוי4,"6,"8ושטיפה ויקיון  של קווי ביוב בקוטר " 01.07.08.0080

הפסולת (העבודה על קוים קיימים בלבד ,בקוים חדשים מחיר

7.00מ'הצרת כולל שטיפה) 200.001,400.00

0825,787.00סה"כ לביוב תיעול ומתקי סילוק   

סה"כ למתקי תברואה 
39,261.00צרת מים קרים וחמים01

27,365.00מגופים, ברזים, שסתומים02

1,330.00בידוד03

34,810.00מערכת קזים ואיוורור04

39,277.00קבועות תברואיות ואביזריהן05

4,370.00סוללות, ברזים ומזרמים06

55,890.00יקוז מי גשם07

0825,787.00ביוב תיעול ומתקי סילוק   08

228,090.00סה"כ
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20עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.08

עבודות חשמל 01.08

01.08.01

הערות כלליות 01.08.01
כתב כמויות בא כחלק מסך המסמכים מחייבים לפרוייקט זה.

כתב כמויות, מקרא, תכיות ומפרט כולם יחד וכל אחד לחוד

מחייבים ויש לפעול אך ורק לפיהם. בכל מקום שמצויין סעיף

יש לקחת בחשבון שמדובר באספקה, הובלה, שמירה והתקה

לאביזר \ ציוד \ דרישה הקיימת בכתב כמויות זה. מחיר

הסעיף יגלם בתוכו את עלות ההובלה, אחסה,החלפה,

החזרה, פירוק, התקה, שמירה וכל הכלול עד להבאת הציוד

למותקן באופן תקי ומאושר ע"י המפקח והמתכן.  המתקן

, על הקבלן להמציא רשימת3יעבור בדיקה ע"י בודק סוג  

בודקים שמית כולל מספרי רשיון לפחות של שלושה בודקים.

יועץ החשמל רשאי לבחור את בודק החשמל מרשימה זו. לא

ייתקבל דו"ח בודק חשמל אשר לא אושר ע"י מתכן החשמל \

מפקח.

העבודות בפרק זה כפופות לאמר ב "מפרט הכללי לעבודות

בייה" ( האוגדן הכחול ), כולל אופי המדידה, אלא אם צויין

אחרת בסע'.  כל המחירים קובים בשקלים ( לפי מע"מ ) .

וכוללים : אספקה, הובלה, אחסה, התקה, חיבור, הפעלה,

שמירה וביטוח. מסמך זה היו כחלק מסך מסמכי ההוראות

והתאים והוא משלים את יתר מסמכי המכרז. על הקבלן

לבדוק היטב את התוכיות ואת המפרטים הטכיים ולהציע

את הצעתו על בסיס כל מסמכי המכרז \ הצעת המחיר כיחידה

שלמה, דהייו שרטוטים, מכרז, מקרא, מפרטים וכתבי

כמויות גם יחד. לא תתקבל בעתיד אף טעה לאי התאמה בין

המסמכים של המכרז \ חוזה. חובתו של הקבלן לברר כל אי

בהירות ו\או אי התאמה בין מסמכי המכרז בשלב הצעת

המחיר ולפי הביצוע ולקבל את אישור המתכן והיזם בכתב

לגבי כל סוגיה בפרויקט זה.

מחירי ק' החשמל מכל סוג שהוא כוללים: צרת ו\או

מובילים ו\או תעלות, התקה טה"ט או עה"ט כולל ביטון

והחזרת המצב לקדמותו, לא יאושר להשתמש במוליכים

מצופים. בהתקה בריצפה המחיר כולל דיפון לפי חוק

החשמל, מחיר הק' יכלול בתוכו גם את מחיר הכבלים,

חיבורים וכל אביזרי הקצה המצריכים לחיבור, המחיר כולל

קופסאות פיצול אספקתם התקתם וכל הכרוך בזאת. גובה

ההתקה בהתאם. כל גובה אחר חייב לקבל אישור בכתב

מהמתכן. מחיר לחצי המיזוג יכלול את החיווט הן בלחצן

והן בלוח החשמל כולל כבילת הפיקוד וההפעלה בין הלחצן

לבין לוח החשמל. מחיר ק' התאורה יכללו התאמה וחיווט

לחיישי התאורה שיפורטו הן במפרט והן בכתב הכמויות.

חיישי הוכחות ישולבו לשליטה על מע' התאורה והן על מע'

המיזוג, באחריות קבלן החשמל לחווט ולהתאים כבילה

להפעלת פיקוד מזגים מהחיישן!!
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מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0101.08.01

מחירי גופי התאורה מכל סוג שהוא כוללים: צביעה בהתאם

למפרט הטכי וגוון לפי בחירתו של האדריכל והיזם בכל צבע

שיתבקש. מחיר הציורות בכללותם יכלול בתוכו את מחיר

ההתקה בכל מקום מבוקש הן באדמה והן בחציבה בקירות

ותקרות, המחיר יכלול קופסא שוודית בסיום הציור במידת

הצורך ודרישת המתכן. המחיר יכלול שלות חיזוק, ביטון,

והחזרת המצב קדמותו.

העבודות הזמיות ועבודות הלוואי הדרושות לביצוע

הפרוייקט יהיו כלולות במחיר הכללי של ההצעה ולא ישולמו

בפרד, חיבורים זמיים יהיו כלולים אלא אם הודגש סעיף

מיוחד לכך.

מחיר תעלות \ סלמות הרשת הפח והפלסטיק יכלול בתוכו את

כל המרכיבים לחיבור, חיזוק והתקת התעלה בהתאם

למפרטים, פרטים ותאי השטח. המחיר כולל אישור מכון

התקיים על התקת התעלה בהתאם לתקים הישראלים

 ועמידה במשקלים הצפויים עלDIN4102-12בהתאם לתקן 

התעלה. במידה ולא צויין אחרת מחיר התעלה יכלול מכסה

אשר מותקן בצורה תקית ולשביעות רצון המתכן והמפקח.

היזם רשאי להקטין או להגדיל את היקף העבודה לפי ראות

עייו, במקרה כזה לקבלן לא תיהיה כל תביעה כספית בגין

השיוי בחוזה,  כל התיאומים כללים בהצעה זו ולא ישולם

עבורם כל תשלום וסף. 

עבודות בשעות לא מקובלות כלולות במחיר

על הקבלן להתאים את המתקן לחוק החשמל ותקותיו,

לתקים הישראלים לרבות דרישות כבאות ותקן ירוק ולאשר

את חיבורו לרשת החשמל ללא כל הערות לתיקון. על הקבלן

לבצע את כל התיאומים \ פגישות \ סיורים ועמידה בדרישות

של  חברת חשמל, בזק והוט עד לקבלת החיבור הרצוי

והמתוכן. כולל חיבורים זמיים וחיבורים קבועים

התאור בכתב הכמויות היו תמציתי בלבד ואיו גורע

 ומהמפרט המיוחד לפרוייקט זה. הקבלן08מהמפרט הטכי  

חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.

כל הצרת, שרוולים בחפירה מוכה כוללים את מחיר

החפירה, הפיוי לאתר מורשה והכיסוי לפי המפרט והתקן

(אלא אם צויין אחרת) וכוללים חוט משיכה מיילון וסרט

 .  תאי בקרה: המחיר08026 סע' 08סימון תקי לפי מפרט  

כולל חפירה, חציבה, מכסה מבטון מסוג כבד קומפלט,

המכסה יהיה מבטון / פלדה עם כיתוב התשתית וסמל

הרשות, מסגרת מרובעת או עגולה הכל לפי לבחירת המזמין.

במידה וצויין אחרת יש לפעול לפי מקרה פרטי.  חפירות:

המחיר כולל ריפוד חול, כיסוי חול, הידוק, והחזרת המצב

לקדמותו כולל סילוק עודפי אדמה לאתר מורשה וכולל כל

התשלומים הלווים, במידה ותיתן תכיות ו\או מפרט פרטי

לחפירה יש לפעול לפי אלו.  כל הכבילה תסתיים בקצוותיה

במפצלת מתכווצה בחום ( כפפה ) עם דבק כדוגמת

REYCHEM
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מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0101.08.01

" לאחר00גובה השקעים, מפסקים ואביזרי חשמל הים " 

ריצוף והכל בהתאם לדרישות האדריכל, האדריכל רשאי

להחליט על גובה שוה ושיוי מהתכיות השיוי כלול במחיר.

כתב כמויות זה מהווה מפרט בוסף למפרט המיוחד המצורף

ואיו גורע ממו. כל הציוד שיסופק יהיה בעל תו תקן מוטבע.

ציוד ללא תו תקן לא ייתקבל. כולל לוחות חשמל

מערכות המ"מ לרבות: גילוי אש, רכזות אש, מערכות כריזה,

תאורה, תאורת חירום, מערכת צלצולים, מערכות בזק,

12טלפויה ותקשורת מחשבים. יהיו בהתאם לתקן ישראלי  

 לרבות מערכות כריזה משולבות530חלק ג' ולדרישות מכ"ר  

 לדרישות יועץUL ולתקן .NFPAבהתאם לדרישות 

הבטיחות, ספח הבטיחות, דרישות כבאות ובהתאם למכ"ר

כבאות ארצי.

באחריות הקבלן לבצע תיאום מול המתכן לכלל מערכות

החשמל ומתח מוך לפי התקה כולל ספקים חיצוים

רמקול/כריזה, גילוי אש וכו'.

0.00סה"כ להערות כלליות

מובילים 01.08.02
 מ"מ, מפח מגולוון או100 מ"מ ובעומק 200תעלות ברוחב  01.08.02.0004

 מ"מ), קבועות על  מבה או תלויות1.5צבוע (עובי הפח  

מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות,

122.00מ'הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה 25.003,050.00

 מ"מ, מפח מגולוון או100 מ"מ ובעומק 300תעלות ברוחב  01.08.02.0005

 מ"מ), קבועות על  מבה או תלויות1.5צבוע (עובי הפח  

מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות,

153.00מ'הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה 5.00765.00

6 ממ', מרשת ברזל 85 ממ' ובעומק 100תעלות רשת ברוחב  01.08.02.0030

ממ' קוטר ,מגולון לרבות התקי תליה. מגולון לרבות התקי

תליה, קבועים על מבים או תלויים מהתקרה, לרב חיזוקי

ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה

41.00מ'ומתלים 50.002,050.00

6 ממ', מרשת ברזל 85 ממ' ובעומק 200תעלות רשת ברוחב  01.08.02.0040

ממ' קוטר ,מגולון לרבות התקי תליה. מגולון לרבות התקי

תליה, קבועים על מבים או תלויים מהתקרה, לרב חיזוקי

ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה

51.00מ'ומתלים 200.0010,200.00

6 ממ', מרשת ברזל 85 ממ' ובעומק 300תעלות רשת ברוחב  01.08.02.0050

ממ' קוטר ,מגולון לרבות התקי תליה. מגולון לרבות התקי

תליה, קבועים על מבים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי

ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה

58.00מ'ומתלים 10.00580.00

7.7 מ"מ עובי דופן 160 קוטר  SN-32 קשיחים P.V.Cציורות 01.08.02.0212

81.00מ'מ"מ עם חבל משיכה 250.0020,250.00
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23עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין
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מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0201.08.02

 מ"מ עם חבל משיכה עבור קוי50ציורות פלסטיים קוטר  01.08.02.0403

13.00מ'13.5טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע   310.004,030.00

 מ"מ עם חבל50ציורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר  01.08.02.0502

14.00מ'משיכה 220.003,080.00

 מ"מ עם חבל75ציורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר  01.08.02.0512

14.00מ'משיכה 150.002,100.00

 ממ' סמויים או גלויים16ציורות "פ"  ליציקות בקוטר  01.08.02.9060

5.00מ'לרבות קופסאות עם חוט משיכה. 1,000.005,000.00

 ממ' סמויים או גלויים23ציורות "פ"  ליציקות בקוטר  01.08.02.9070

8.00מ'לרבות קופסאות עם חוט משיכה. 850.006,800.00

, גלוי לרבות1ציורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) בקוטר " 01.08.02.9100

קופסאות עם חוט משיכה. כולל קופסאות חיבור מרירון,

סופיות, זויות וכל הכרוך להתקה מושלמת. המחיר כולל

חבקים להתקה על כל סוג של חומר, חבק עשוי פלסטי עם

11.00מ'ברגים. 100.001,100.00

59,005.00סה"כ למובילים

מוליכים וכבלים 01.08.03
 מיועדים לעבודות08.2הערה: מוליכים וכבלים בתת-פרק  

שאין כלולות במסגרת קודות החשמל, המחיר כולל הספקה

והתקה וחיבור של קו ההזה כולל מובילים, מוליכיםל חומרי

העזר וכל העבודות הדרושות להחת הקו וחיבורו.

P.V.C ממ"ר עם בידוד 16מוליכי חושת מבודדים בחתך  01.08.03.0028

מושחלים בציורות  או מוחים בתעלות, לרבות חיבור בשי

16.00מ'הקצוות 50.00800.00

 מ"מ, טמוים עם בידוד35מוליכי חושת מצופים בחתך  01.08.03.0030

P.V.Cחים בתעלות, לרבות חיבורורות או מומושחלים בצי 

36.00מ'בשי הקצוות 60.002,160.00

P.V.C מ"מ, עם בידוד 50 בחתך  PVCמוליכי חושת מצופים 01.08.03.0046

מושחלים בציורות או מוחים בתעלות, לרבות חיבור בשי

45.00מ'הקצוות 25.001,125.00

P.V.C ממ"ר עם בידוד 120מוליכי חושת מבודדים בחתך  01.08.03.0047

מושחלים בציורות או מוחים בתעלות, לרבות חיבור בשי

76.00מ'הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע 10.00760.00

7.00מ' ממ"ר3X1.5) בחתך  XLPE) N2XYכבל חושת 01.08.03.0071 200.001,400.00

 ממ"ר3X2.5 (ט.ב.ט) בחתך  NYY או N2XYכבלים מסוג 01.08.03.0072

15.00מ'קבועים למבה מוחים על סולמות או מושחלים בציורות. 150.002,250.00

  ממ"ר4X150) בחתך  XLPE) NA2XYכבלי אלומייום מסוג 01.08.03.0076

קבועים  למבה,  מוחים  על סולמות או בתעלות או

75.00מ'מושחלים בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות 150.0011,250.00
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24עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0301.08.03

P.V.C ממ"ר עם בידוד 35מוליכי חושת מבודדים בחתך  01.08.03.0080

מושחלים בציורות  או מוחים בתעלות, לרבות חיבור בשי

27.00מ'הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע 10.00270.00

41.00מ' ממ"ר5X10) בחתך  XLPE) N2XYכבל חושת 01.08.03.0083 200.008,200.00

45.00מ' ממ"ר5X16) בחתך  XLPE) N2XYכבל חושת 01.08.03.0085 100.004,500.00

 ממ"ר4X35) בחתך  XLPE) N2XYכבלי חושת מסוג 01.08.03.0086

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

81.00מ'בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות 120.009,720.00

NHXHXכבל חושת עמיד בטמפרטורות גבוהות מסוג 01.08.03.0120

FE180 E30  3 בחתךX1.511.00מ' ממ"ר 160.001,760.00

5.00מ' זוגות מאושר "בזק"4כבל טלפון רב-גידי,  01.08.03.0181 100.00500.00

 זוגות בהתאם לדרישות "בזק"50כבל טלפון רב גידיים בעלי  01.08.03.0202

20.00מ'מושחלים בצירות או בתעלות כבלים. ג'ל 100.002,000.00

14.00מ' ורדיו בגג.TVכבל קואקסיאלי עבור אטה 01.08.03.0211 100.001,400.00

48,095.00סה"כ למוליכים וכבלים

גופי תאורה ותאורת לדים 01.08.04
POINTגוף תאורה צמוד תקרה תוצרת אורעד מהדסים 01.08.04.0031

IP65  ורה 1X26 :וואט מק"ט POINSM126I'234.00יח 4.00936.00

 תוצרת אורעדIP65גוף תאורה קירי להתקה חיצוית 01.08.04.0032

252.00יח'VENO226I מק"ט: VENUS 2X26Wמהדסים  2.00504.00

 תוצרת אורעדIP65גוף תאורה מוגן מים פלורסטי דו תכליתי 01.08.04.0033

198.00יח'SUT5154I מק"ט: 54W SUNLIGHT T5 54 Wמהדסים   10.001,980.00

MAXILGHT של חברת אורעד מהדסים 60X60גוף תאורה  01.08.04.0034

BL LED  3000 וואט 36 בהספק IGL-BL60I-36W225.00יח' קלווין 8.001,800.00

1 וואט למטר ביחידות של 21 בהספק  FIL LEDגוף תאורה 01.08.04.0035

 מק"ט:DALI קלווין כולל דרייבר איטגרלי 3000מטר  

FIL1121S/R או גוף תאורה ,SMDהכולל דפיוזר אופלי 

270.00יח'פרטד ביציקת אלומיום 18.004,860.00

IP 44 DOWNLEDגוף תאורה של חברת אורעד מהדסים 01.08.04.0038

"I" 21W LED כדוגמת לידור תאורה כולל דרייבר DALI'198.00יח 92.0018,216.00

405.00יח'גוף תאורה מסוג פס צבירה עפ"י המפרט01.08.04.0039 12.004,860.00

 של חברת אור עד70W בהספק  DLCגוף תאורה מסוג 01.08.04.0040

882.00יח'DALIמהדסים כולל דרייבר  25.0022,050.00

 של חברת אורעד מהדסיםLEDגוף תאורת חירום 01.08.04.0043

LUCIOLE 15NPLA  351.00יח'2.22 20, בעל תו תקן ישראלי 30.0010,530.00

 של חברת אורעד מהדסים לתקרותLEDגוף תאורת חירום 01.08.04.0044

351.00יח'2.22 20גבוהות, בעל תו תקן ישראלי   6.002,106.00
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25עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0401.08.04

 של חברת אורעד מהדסיםLEDגוף תאורת חירום 01.08.04.0045

LUCIOLE 15NPL  351.00יח'2.22 20 על הטיח, בעל תו תקן ישראלי 4.001,404.00

 כולל חצי הכווה במידתLEDגוף תאורת שלט יציאת חירום 01.08.04.0046

405.00יח'2.22 20הצורך של חברת אלקטרולייט, בעל תו תקן ישראלי   16.006,480.00

 מלאCUTOFF להצפת שטח, IP65גוף תאורה חיצוי 01.08.04.0050

 של עין השופט בהספקHELLA כדוגמת LEDבטכולוגית 

 עם זרוע ייעודית להתקה עלCENTER וואט לפחות. 70של  

990.00יח'מבה 8.007,920.00

 ווט אטום11גוף תאורה מספר הבית לרבות ורת דולוקס  01.08.04.0200

ומוגן מים לרבות כיתוב - הגוף לפי מפרט ודרישות עיריית

211.00יח'מודעין-מכבים-רעות 1.00211.00

83,857.00סה"כ לגופי תאורה ותאורת לדים

לוחות חשמל 01.08.05
 מ"מ ודלת 20תיבות הסתעפות לטלפוים, עם גב מעץ בעובי  01.08.05.0030

360.00יח' ס"מ לפי דרישות "בזק" .60/40/20במידות    2.00720.00

59.00יח'10KA, כושר יתוק  25Aמאמ"ת זעיר חד-פאזי עד  01.08.05.0070 80.004,720.00

10KA, כושר יתוק זרם קצר  25Aמאמ"ת זעיר דו-פאזי עד  01.08.05.0090

119.00יח'הכולל מגון עילה 4.00476.00

, כושר יתוק זרם קצר40Aמאמ"ת זעיר תלת-פאזי עד  01.08.05.0100

10KA'ק189.00 16.003,024.00

ממסר צעד חד-פאזי דו קוטבי של חברת האגר כולל מגון01.08.05.0130

151.00יח'16A ,230V SET RESETיתוק   30.004,530.00

מבים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות01.08.05.0133

דלת, פלטת הרכבה, פלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט,

שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הדרש להשלמת הח

 כולל סימון בתו תקן מוטבע עלA100 X3קומפלט עד כולל 

4,050.00מ"ר61439הלוח ת"י   1.004,050.00

מבים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות01.08.05.0134

דלת, פלטת הרכבה, פלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט,

שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הדרש להשלמת הח

 כולל סימון בתו תקן מוטבע עלA250 X3קומפלט עד כולל 

4,320.00מ"ר61439הלוח ת"י   7.0030,240.00

מבים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות01.08.05.0135

דלת, פלטת הרכבה, פלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט,

שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הדרש להשלמת הח

 כולל סימון בתו תקן מוטבעA400 X3קומפלט ללוח עד כולל 

4,680.00מ"ר61439על הלוח ת"י   5.0023,400.00

תוספת למבה לוח לטובת התאמת הלוח למוגן מים ברמה של01.08.05.0138

IP54הלפחות, כולל גגון איטומים גומיות וכל הדרוש להתק 

2,205.00יח'61439תחת כיפת השמיים סימון בתו תקן מוטבע על הלוח"י   1.002,205.00
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26עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0501.08.05

 קילו10 מיליאמפר 30, רגישות זרם זליגה  4X40Aממסר פחת  01.08.05.0140

288.00יח'אמפר בלבד 13.003,744.00

36.00יח' ממ' וורית און.22מורת סימון עם מכסה צבעוי,  01.08.05.0180 12.00432.00

108.00יח'לחצן הפסקה ראשי פיטריה עלת.01.08.05.0190 1.00108.00

171.00יח'.AC-3 אמפר, משטר עבודה 3X20מגען  תלת פאזי עד  01.08.05.0220 12.002,052.00

שעון פיקוד דיגיטלי עם תוכית ורזרבה מכית וזמן לפי01.08.05.0250

234.00יח'דרישה. 4.00936.00

264.00יח' וולטאמפר.100 וולט עד 230/24שאי מבדל  01.08.05.0260 4.001,056.00

275.00יח' קוא"ר10קבל תלת פזי עד  01.08.05.0530 4.001,100.00

180.00יח'A1000X3 או סליל סגירה למאמ"ת עד TCסליל הפסקה 01.08.05.0602 5.00900.00

365.00יח'KVAR15מגעים למיתוג קבלים עד 01.08.05.0732 4.001,460.00

522.00יח' דרגות6בקר פיקוד קבלים ל-  01.08.05.0742 1.00522.00

135.00יח' אמפר1000/5משה זרם עד  01.08.05.0772 9.001,215.00

רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר,01.08.05.0773

הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש וארגיה דוגמת "סטק" דגם

PLUS- PM175(י זרםלא כולל מש) '2,115.00יח 1.002,115.00

810.00יח' קילואמפר20 (3PH+O)רביעית מגיי ברק ארבעה קטבים 01.08.05.0778 2.001,620.00

252.00יח'תיכים ובתי תיך להגה על מגי ברק01.08.05.0779 2.00504.00

 יציאות דוגמת מצג12ממסר התראה למערכת גילוי אש עד  01.08.05.0782

794.00יח'4B 556 - ISOבקרה   4.003,176.00

180.00יח'0 מצבים כולל מצב 3מפסק בורר  01.08.05.0892 3.00540.00

45.00יח'שילוט זוהר " זהירות רכזת מוזת ישירות "01.08.05.0904 2.0090.00

270.00יח'HAGER EPN050ממסר הפעלה כללי "דיודה" כדוגמת 01.08.05.0907 2.00540.00

 קילואמפר בהגה36 אמפר כושר יתוק  3X100מאמ"תים עד  01.08.05.0932

826.00יח'תרמית ומגטית יתת לכיוון (לרבות ידית רגילה) 8.006,608.00

 קילואמפר בהגה36 אמפר כושר יתוק  3X160מאמ"תים עד  01.08.05.0942

1,150.00יח'תרמית ומגטית יתת לכיוון (לרבות ידית רגילה) 4.004,600.00

 קילואמפר בהגה36 אמפר כושר יתוק  3X250מאמ"תים עד  01.08.05.0962

1,652.00יח'LSIתרמית ומגטית יתת לכיוון. לרבות ידיות  2.003,304.00

 קילואמפר עם50 אמפר כושר יתוק  3X400מאמ"תים עד  01.08.05.0974

3,200.00יח'LSIהגה אלקטרוית רגישות מקסימלית  2.006,400.00

 להתקה בלוח חשמל כדוגמאתDALIבקר לפיקוד תאורה 01.08.05.2060

DALink ה על פס 128 לשליטה בג"ת להתק DIN'1,440.00יח 1.001,440.00

117,827.00סה"כ ללוחות חשמל

אביזרים 01.08.06
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27עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0601.08.06

 מיועדים לעבודות שאין08.006הערה: האביזרים בתת-פרק  

כוללות במסגרת קודות החשמל. כמן כן, המחיר עבור

אביזרים עה"ט ו\או תה"ט יהיה אחיד, ללא הבדל, המחיר

יכלול אספקה והתקה של האביזר כולל כל העבודות

והחומרים הלווים, ללא הבדל בסוג ההתקה. חשוב להדגיש

שהמחיר כולל חיווט פימי של האביזר לרבות שקעי החשמל,

תקשורת וכלל האביזרים המודולארים בעמדות העבודה.

המחיר כולל כבילה וחיווט האביזר הן בללוח והן בעמדה או

 גידים לטובת4בבית שקע. לחצי הפעלת מיזוג כוללים כבילה  

פיקוד ולטובת תאורת אידיקציה

לחצן יפוץ ליתוק חשמל כללי כולל חיווט וחיבור מושלם01.08.06.0008

405.00יח'כולל פטיש יפוץ כולל מפתח במידת הצורך 1.00405.00

23.00יח' מוגן מים, כפול ,מחליף או לחצן כדרש10Aמ"ז למאור  01.08.06.0010 5.00115.00

 תה"ט,HOME & OFFICEעמדות חשמל ותקשורת 01.08.06.0050

הכוללים מודולים של חברת יסקו עם מתאם ואביזרי

GEWISS כדוגמת D14'150.00יח 2.00300.00

 תה"ט,HOME & OFFICEעמדות חשמל ותקשורת 01.08.06.0052

הכוללים מודולים של חברת יסקו עם מתאם  ואביזרי

GEWISS כדוגמת D17'225.00יח 25.005,625.00

360.00יח' על הטיחD17כ"ל אך 01.08.06.0056 5.001,800.00

 תה"ט,HOME & OFFICEעמדות חשמל ותקשורת 01.08.06.0060

הכוללים מודולים של חברת יסקו עם מתאם  ואביזרי

GEWISS כדוגמת פרט EL DVD'855.00יח 5.004,275.00

פל הדלקות לתאורה הכולל בקר לביצוע תרחישים בהתאם01.08.06.0110

1,125.00קומפלדרישות המזמין ויועץ התאורה 2.002,250.00

 שקעיםGEWISS 2 של חברת NPLקופסאת שקעי שירות 01.08.06.0200

 אמפר המחיר כולל32 ואחד תלת פאזי בגודל 16חד פאזיים  

765.00יח'מאזים וממסר פחת בהתאם למבוקש 2.001,530.00

אביזר לדוד חשמל הכולל שעון דיגיטלי לכיוון יומי \ שבוע01.08.06.0250

ושעתי בהתאם לדרישת המשתמש, יכלול מפסק מואר

360.00יח'ולאידיקציה להפעלת הדוד כולל יתוק האפס 2.00720.00

135.00יח' חד פאזי2X16A בגודל  IP65מפסק "פאקט" מוגן מים 01.08.06.0300 20.002,700.00

234.00יח' תלת פאזי4X16A בגודל  IP65מפסק "פאקט" מוגן מים 01.08.06.0303 10.002,340.00

207.00יח' תלת פאזי4X32A בגודל  IP65מפסק "פאקט" מוגן מים 01.08.06.0304 2.00414.00

288.00יח' תלת פאזי4X63A בגודל  IP65מפסק "פאקט" מוגן מים 01.08.06.0305 2.00576.00

23,050.00סה"כ לאביזרים

הארקות והגות 01.08.07

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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28עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0701.08.07

הארקות יסוד של מבה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת01.08.07.0001

היסוד של הבין יש לבצע הארקת יסוד בהתאם לדרישות

בתכיות כולל טבעת וספת מגושרת לטבעת ראשוה בקומה .

 מ"מ. המחיר כולל מערכת12עושי ממוליך ברזל ביין חלק  

1173קליטה והורדה של ברקים בהתאם לתקן ישראלי  

7.00מ"רולמפרט 1,000.007,000.00

אלקטרודת הארקה עשויה ממוט פלדה מצופה חושת, בקוטר01.08.07.0010

 מ' כדוגמת "קופרוולד", מותקת בקרקע3 מ"מ ואורך 19 

לרבות ראש החדרה,חבק חיבור בראש המוט, מחברים בין 

362.00יח'טעים , ושילוט אזהרה 4.001,448.00

 מ"מ40X4פס להשוואת פוטציאלים, עשוי חושת בחתך  01.08.07.0018

 חורים לפחות בקטרים הדרשים,15 ס"מ עם 50ואורך עד  

210.00קומפמבודדי אוקלון, אומים, ברגים ודיסקיות 5.001,050.00

 ממ"ר לרבות16קודת הארקה לצרת מים במוליך חושת  01.08.07.0020

102.00ק'צרת מגן ושלה. 8.00816.00

 ס"מ50בריכת בטון עגולה (לאלקטרודת הארקה) בקוטר  01.08.07.0022

12.5 ס"מ, לעומס 40 ס"מ עם תקרה ופקק בקוטר 50ועומק  

 ס"מ תחתו20טון +שילוט הפקק . לרבות חפירת בור ו-  

446.00קומפשכבת חצץ. 4.001,784.00

התקת "קוץ-הארקה" וסיום מחוץ למבה בתוך קופסה01.08.07.0027

144.00קומפ מותקת חצי שקוע .1-1/2משוריית אטומה "  4.00576.00

איטום מעברי כבלים והגה על כבלים בפי אש באמצעות01.08.07.0030

FLAMMASTIKפלטות איטום וחומר איטום דוגמת 

270.00מ"רכמפורט 5.001,350.00

ק' הארקה למתקים כגון מי קר הכוללים גיד הארקה01.08.07.0033

מפה"פ ועד למיקום המתקן בהתאם לפרט, יכיל קופסא

 כדרש (קטרים קטים יותר6 או/ו "4שוודית וחבק הארקה " 

108.00יח'כלים במחירי המוליכים) 3.00324.00

הארקת הגה לקוסטרוקציית פלדה של מבה מכל סוג .01.08.07.0042

 ,חיבורו בפס23 חיב .בציור  50NYAבאמצעות מוליך  

ההשוואה או פס ריכוז הארקות בצד אחד והצד השי לאלמט

הארק באמצעות ברגים ואומים לרבות שילוט אזהרה .

התשלום לסעיף זה על פי אלמט מוארק ומחובר באופן ישיר

263.00ק'לפס ההשוואה . 2.00526.00

הארקת מסילות מעלית לפס הארקה כולל מוליך חושת01.08.07.0045

16NYA  ור198.00קומפ מ"ר קומפלט.29 ממ"ר מושחל בצי 1.00198.00

 ממ"ר כולל גישור10קודת הארקה לתקרה אקוסטית בחוט  01.08.07.0048

27.00קומפבין השדות. 50.001,350.00

 ממ"ר ומחברים10מערכת הארקה תעלות הרשת בחוט  01.08.07.0051

5.00מ'לאורך התעלה. כולל מהדק קדי לכל תעלה. 100.00500.00

16,922.00סה"כ להארקות והגות

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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29עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0801.08.08

קודות ושוות 01.08.08
הערה: מחיר קודה יכלול את הכבלים וציורות המגן על כל

ספיחיהם החל מהלוח ועד ליציאה בתקרה או בקיר. מחיר

קודת מאור יכלול גם את מפסק הזרם, מחיר קודת בית

התקע יכלול את בית התקע. מספר גופי התאורה שיחוברו

ליציאה אחת ומספר הקודות המופעלות ע"י מפסק אחד רגיל

או כפול - לא ישה את מחיר היחידה. אם קודת מאור

מופעלת ע"י יותר ממפסק אחד לא יחושב כל מפסק וסף

כקודה וספת. אם מעגל מזין אביזר סופי אחד בלבד, לא

תשה עובדה זו את מחיר הקודה. מחיר הקודה כולל חציבה

100בכל סוג קיר לרבות קיר בטון. מרחק הקודה מהלוח עד  

מטרים.

הערה: כל האביזרים המותקים בקירות יהיו תוצרת "גוויס"

או ש"ע.

הערה: מחירי הקודות כוללים סימון של כל אביזר במס'

המעגל.ע"י סימון בר קיימא

הערה: מחירי הקודות יכלול ביצוע הקודה סמויה תה"ט

לרבות חציבה, תיקון הקיר וגימור בסיוד.

קודת מאור עם ציורות ו/או תעלות ובתוכם כבלים, לרבות01.08.08.0010

מ"ז למאור, רגיל,כפול ומחליף וכל המפורט במפרט המיוחד

, קודת ישירה מהלוח ועד למפסק. ו/או ק'08.10בסעיף  

176.00יח'DALIתאורה לחירום, כולל התקת גופי תאורה השלטים ב 200.0035,200.00

 מ"מ וכבל פיקוד16קודות אזעקה, טמ"ס או רמקול בציור  01.08.08.0013

108.00ק' זוג.10עד   70.007,560.00

קודת כח כולל אביזר סופי, עם ציורות ו/או תעלות ובתוכם01.08.08.0030

 לרבות אביזר סופי וחיבור5x2.5 N2XYכבלים בחתך עד  

 מ"מ עם אביזר גמר הסופי וכל23/16לאביזר, ציור בקוטר  

. אביזר יכלול תריסי08.10המפורט במפרט המיוחד בסעיף  

הגה. בית התקע יכלול ויחוזק למסגרת הקופסה/קיר על ידי

252.00ק' ברגי הידוק.2  92.0023,184.00

1,062.00ק'3x32Aכ"ל אך ק' תלת פאזית עד  01.08.08.0031 4.004,248.00

18.00יח'תוספת לאביזר מוגן מים01.08.08.0040 30.00540.00

 מ"מ כביל16קודת תקשורת - טלפון חוץ, ציור בקוטר  01.08.08.0050

 מ"מ  ואביזר גמר לפי הוראות חב' "בזק" - חיבור0.5*2*4 

135.00יח'תקי- תקן בריטי ע"הט/ת"הט. ( לעמדת שומר ושערים) 5.00675.00

3,000קודת אספקה לדוד מים חמים בהספק מירבי של עד  01.08.08.0070

 מ"מ, כולל16 ממ"ר, צרת בקוטר 2.5ווט, עשויה במוליכים  

 אמפר עם ורית16*2אביזר גמר ת"הט - מפסיק דו-קוטבי,  

בקורת, לרבות חיבור הדוד עצמו בכס\גג כולל מפסיק בטחון

225.00יח'מסומן בגג. 2.00450.00

 בהתאם לפרט המצורף3X20קודת מזגן אויר עד תלת פאזי  01.08.08.0085

כולל מפסקי פאקט, שקעים כבילה המחברת בין המעבה

360.00קומפלמאייד חיבור הפאקט בהתאם לפרט. 10.003,600.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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30עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0801.08.08

 מ"מ וכבל16קודה לגלאי עשן \ אביזר גילוי אש בציור  01.08.08.0120

 ממ"ר מוגן אש, החיווט ייתבצע אך ורק4X0.8מוצלב  

162.00ק'CLASS Aבהתאם לשיטת חיווט  90.0014,580.00

 ממ"ר במעגל חד2.5קודת לחצן חירום/הפסקה עם מוליכים  01.08.08.0125

234.00יח'פזי כולל לחצן וקופסה עם מכסה זכוכית. 5.001,170.00

45.00יח'GEWISS מסוכך לטלויזיה תוצרת RG59אביזר 01.08.08.0130 3.00135.00

45.00יח'GEWISSאביזר לטלפון ישראלי \ אמריקאי מסוכך תוצרת 01.08.08.0131 3.00135.00

רכזת איטרקום כולל ספק וכל ציוד עזר דרוש כולל קודן01.08.08.0150

860.00קומפ IP65ומצלמה מוגן מים  1.00860.00

שלוחת איטרקום להתקה על קיר או שולחית, להתקה01.08.08.0160

פימית הכוללת יחידת דיבור (רמקול ומיקרופון ולחצן פתיחת

990.00קומפשער) 2.001,980.00

שלוחת איטרקום כ"ל אך להתקה חיצוית בשער כיסה01.08.08.0170

2,025.00קומפלמוסד הכוללת יחידת דיבור (רמקול ומיקרופון) 1.002,025.00

תכון מפורט לפי בצוע של מערכת האיטרקום, לרבות הגשת01.08.08.0180

450.00קומפתוכיות לאישור המזמין ו/או המתכן 1.00450.00

360.00קומפלחצן פתיחה שער, להתקה חיצוית לרבות כל החיווט הדרש01.08.08.0200 1.00360.00

טיפול בחברת החשמל הכולל תאום ביצוע חיבור החשמל01.08.08.0240

למבה [תאום ראשוי יעשה על ידי המהדס] עם הצוות הטכי

במשרדי החברה ובאתר, לרבות  העמדת כח אדם לרשות הרה

1,170.00קומפבזמן ביצוע החיבור ותשלום אגרת בקורת. 1.001,170.00

טיפול בחברת "בזק" הכולל תאום ביצוע חיבור טלפון למבה01.08.08.0250

[תאום ראשוי יעשה על ידי המהדס] עם הצוות הטכי

במשרדי החברה ובאתר, לרבות  העמדת כח אדם לרשות הרה

1,080.00קומפבזמן ביצוע החיבור. 1.001,080.00

בקורת חברת החשמל למתקן המבוצע/הקיים - הכל לפי01.08.08.0320

החלטת המהדס/מפקח. המחיר, כולל תשלום אגרה, וכחות

של לפחות "חשמלאי - עוזר" ו- "חשמלאי מוסמך", כולל כל

1,170.00קומפוצאות. 1.001,170.00

בסיסי חיבורים לרבות אמבטיה לקורוה עבור ארון תקשורת01.08.08.0325

450.00קומפ זוגות.10וביצוע חיבורים וגישורים כדרש,   2.00900.00

 עשויה ציורCAT-6Aקודת תקשורת אחודה מושלמת 01.08.08.0720

 כדרש מותקן תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת25בקוטר  

 מסדרת כבליCAT-7לריצוף ו/או בתקרות, לרבות כבל 

GIGA  10 המאם לעבודה בקצבGדרשלרבות אביזר כ 

245.00יח'וחיבור הקודה בשי הקצוות 60.0014,700.00

116,172.00סה"כ לקודות ושוות

תאי בקרה 01.08.09

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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31עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.08.0901.08.09

הערה:

המחירים כוללים מכסה בטון או פלדה עם כיתוב התשתית

וסמל הרשות, כם מסגרת מרובעת או עגולה לפי בחירת

המזמין

 ס"מ לרבות100 ס"מ ובעומק 60תא בקרה עגול בקוטר  01.08.09.0010

 טון, שילוט,12.5חפירה, התקה, תקרה, מכסה מתאים ל- 

859.00יח'הכת פתחים, איטום וחצץ בתחתית. 3.002,577.00

 ס"מ לרבות100 ס"מ ובעומק 80תא בקרה עגול בקוטר  01.08.09.0020

 טון, שילוט,12.5חפירה, התקה, תקרה, מכסה מתאים ל- 

1,431.00יח'הכת פתחים, איטום וחצץ בתחתית. 3.004,293.00

 טון, במקום מכסה40תוספת ל"ל עבור מכסה מתאים ל-  01.08.09.0030

1,125.00יח' טון.12.5מתאים ל-   1.001,125.00

7,995.00סה"כ לתאי בקרה

חפירות, גומחות ובסיסי בטון 01.08.11
הערה:

כל הסעיפים כוללים פיוי החומר החפור לאתר מורשה

ותשלום כל האגרות הדרשות

 ס"מ ועומק40חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב  01.08.11.0009

 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק100 

22.00מ'סופי 220.004,840.00

 ס"מ ועומק40חפירה  ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב  01.08.11.0021

 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק120 

38.00מ'סופי 10.00380.00

 ס"מ ועומק80חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב  01.08.11.0170

 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק120 

73.00מ'סופי 10.00730.00

15.00מ' ס"מ20כיסוי פלסטי צהוב לכבלים תת קרקעיים ברוחב  01.08.11.0850 80.001,200.00

גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל או ארון בזק, במידות01.08.11.0900

 ס"מ לרבות חפירה ו/או250 ס"מ וגובה חיצוי  80X40פים  

1,440.00יח'חציבה והתקה 2.002,880.00

200X65גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פים  01.08.11.0910

 ס"מ לרבות חפירה ו/או חציבה250ס"מ וגובה חיצוי  

3,285.00יח'והתקה 1.003,285.00

13,315.00סה"כ לחפירות, גומחות ובסיסי בטון

מערכות אל פסק 01.08.12
 לרבות מצברים, לפעולה2KVAמערכת אל-פסק חד פזית  01.08.12.0001

 דקות, לרבות התקה וחיבור, הרצה10בעומס מלא למשך  

G NET SA 1KVAבעומס מלא, דוגמת "גמאטרויק" דגם 

3,060.00יח'שתייאחריות, כולל התקה מלאה 1.003,060.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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32עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.08.1201.08.12

3,060.00סה"כ למערכות אל פסק

כללי 01.08.13
מערכת פתיחת דלת מבוקרת הכולל מגט לחצים הכל01.08.13.0004

2,115.00קומפבהתאם לפרט מצורף, לשער חיצוי ולדלתות פימיות 2.004,230.00

בדיקת מתקן חשמלי כולל טרמוגרפיה לכל המתקן בהתאם01.08.13.1002

למפרט בדיקות מצורף, בדיקות חשמל עפ"י מפרט מצורף

וע"י בודק שייבחר ויהיה מקובל על מתכן החשמל, הבדיקה

תכלול את כל הדרישות של המתכן לרבות ביצוע בדיקה

תרמוגרפית בעומס מלא. סעיף זה יבוצע בהתאם למפרט

בדיקות המצורף למפרט מיוחד - בודק החשמל יהיה בודק סוג

 בלבד ויאושר אצל המתכן בטרם הבדיקה או ייבחר3 

1,800.00קומפמרשימת בודקים מקובלים על המתכן 1.001,800.00

6,030.00סה"כ לכללי

מוע חשמלי לחלוות שחרור עשן 01.08.14
 לפתיחה חשמלית של חלון שחרור עשן,24V DCמוע קווי  01.08.14.0160

300, עמידות טמפרטורה של  EN12101-2ושא תקן אירופאי 

 יוטוןצריכת650 דק', עוצמת מוע 30מעלות צלזיוס למשך  

 מ"מ, לרבות תושבות ואביזרי500 אמפר, מהלך פתיחה 1זרם  

2,592.00יח'חיבור להתקה מושלמת של המוע. 5.0012,960.00

12,960.00סה"כ למוע חשמלי לחלוות שחרור עשן

רכזת שחרור עשן ואביזרים 01.08.15
 קומפ' עומדת בכלULרכזת חלוות לשחרור בהתאם לתקן  01.08.15.0001

התקים והדרישות של מכון התקים הישראלי ועומדת בתקן

, הרכזת תחובר ותותקן קומפ' כולל בורEN12101אירפואי 

מושלם למערכת גילוי אש, למערכת הכריזה המשולבת

7,650.00קומפ.ULבהתאם לתקן  1.007,650.00

675.00יח'לחצן כבאים ייעודי לרכזת שחרור עשן חלוות אוטומטיים01.08.15.0002 1.00675.00

495.00יח'לחצן להפעלת חלוות אוטומטיים לטובת אוורור01.08.15.0003 1.00495.00

קופסאת חיבורים חסית אש לחיווט מושלם של מוע החלון01.08.15.0004

בהתאם לתקן ישראלי, קופסא מפח חסין אש כולל מהדקי

288.00יח'חרסיה, על הקופסא לשאת תו תקן. 5.001,440.00

10,260.00סה"כ לרכזת שחרור עשן ואביזרים

סה"כ לעבודות חשמל 
0.00הערות כלליות01

59,005.00מובילים02

48,095.00מוליכים וכבלים03

83,857.00גופי תאורה ותאורת לדים04

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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33עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

117,827.00לוחות חשמל05

23,050.00אביזרים06

16,922.00הארקות והגות07

116,172.00קודות ושוות08

7,995.00תאי בקרה09

13,315.00חפירות, גומחות ובסיסי בטון11

3,060.00מערכות אל פסק12

6,030.00כללי13

12,960.00מוע חשמלי לחלוות שחרור עשן14

10,260.00רכזת שחרור עשן ואביזרים15

518,548.00סה"כ

מרכז מורשת   מודיעין

01.09

עבודות טיח 01.09

01.09.11

טיח פים 01.09.11
. מחירי טיח פים שלהלן כוללים עיבוד מקצועות1הערות:  

(פיות) וחיזוק ע"י זויתי רשת, פלדה וכד'.

טיח פים שתי שכבות סרגל בשי כיווים על שטחים01.09.11.0010

65.00מ"רמישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פיות) וזויתים - קירות. 950.0061,750.00

61,750.00סה"כ לטיח פים

טיח גבס וטיח לממ"ד 01.09.13
10" מאושר לממ"ד בעובי 770  או  PL130"טיח רב תכליתי 01.09.13.0030

90.00מ"ר מ"מ5מ"מ, עם רשת סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד   48.004,320.00

4,320.00סה"כ לטיח גבס וטיח לממ"ד

סה"כ לעבודות טיח 
61,750.00טיח פים11

4,320.00טיח גבס וטיח לממ"ד13

66,070.00סה"כ

עבודות ריצוף וחיפוי 01.10

ריצוף באריחי גריט פורצלן וקרמיקה 01.10.31
FULLBODY מ"מ 8כל אריחי גריט פורצלן עובי  

הערה: פרק זה יכלול את כל ההכות, החיתוכים, הכת

התערובות, היציקות, המילוי, הדבק, הרובה, הפיות, ספי

מעבר מאלומייום או ירוסטה בלבד, וכל הדרוש לעבודה

מושלמת.

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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מרכז מורשת   מודיעין

01.10.3101.10.31

120/60ריצוף באריחי גריט פורצלן חתוכים בלייזר, במידות  01.10.31.0910

ס"מ כדוגמת - דגם "רילואד קליי" רקט, בגוון לבחירת

המתכן, לרבות מילוי חול טיט ויישור, לרבות רו תואמת

 מ"מ בלבד,  ספק " חסון פ.ע.3במירווחים מיימאליים עד  

 או ש"ע  במחירR10) בע"מ" או שו"ע. בדרגת 1997מסחר ( 

300.00מ"ר ש"ח /מ"ר140יסוד   245.0073,500.00

60/30ריצוף אריחי גריט פורצלן חתוכים בלייזר, במידות  01.10.31.0943

ס"מ בהחה אופקית כדוגמת - דגם "רילואד קליי", רקט,

בגוון לבחירת המתכן, לרבות מילוי דבק ויישור,רבות רובה

 מ"מ בלבד,  ספק " חסון3תואמת במירווחים מיימאליים עד  

 או ש"ע R11) בע"מ" או שו"ע.בדרגת 1997פ.ע. מסחר ( 

250.00מ"ר ש"ח /מ"ר100במחיר יסוד   100.0025,000.00

 ס"מ ב -30/30ריצוף באריחי גריט פורצלן/קרמיקה במידות 01.10.31.0944

167.00מ"ר ש"ח /מ"ר55סוג ב כתשתית לשטיח במחיר יסוד   105.0017,535.00

שפולים בדוגמת הריצוף  באריחי גריט פורצלן/קרמיקה01.10.31.0950

45.00מ' ס"מ100-60/7במידות  125.005,625.00

פלים לאורך המפגש בין קירות לרצפה מפרופיל אלומייום01.10.31.0952

 ס"מ, בהדבקה תעשייתית, לרבות7" בגובה כללי  Lבחתך "

68.00מ'חיבור סיליקוי מלא בין המקטעים 250.0017,000.00

 מפולימר, כדוגמת120/60משטח גבשושיות שחור במידות כ-  01.10.31.0964

תוצרת "סימוים-גישות" בע"מ או שו"ע, על פי תקן גישות

400.00יח'לעברים וכבדי ראיה 6.002,400.00

 מ"מ, דגם40/4סף דלת מאלומייום )פס הפרדה) בחתך  01.10.31.0965

68.00מ' או שו"ע.Bau Decor, תוצרת 61193  136.009,248.00

גישות - משטח התראה מכפתורי ירוסטה ו/או פס01.10.31.0966

התראה/הובלה מירוסטה במרחקים אחד מהשי לפי התקן,

 ס"מ אורך לפי החיות יועץ הגישות ולפי תכיות60ברוחב  

1,100.00מ"רהכל עד לביצוע מושלם בריצוף פים או חוץ.   לא לסיכום5.00

150,308.00סה"כ לריצוף באריחי גריט פורצלן וקרמיקה

חיפוי קירות 01.10.50
עבודות החיפוי כוללות טיח מיישר הכלול במחיר עבודות

החיפוי וללא תשלום וסף. בצוע עבדוות החיפוי כולל גם

פיות מתכת עפ"י אישור האדריכל וללא תשלום .

 ס"מ60/30אריחי גריט פורצלן חתוכים בלייזר, במידות  01.10.50.0926

", לרבות מילוי חול טיטY93000כדוגמת - דגם "לבן מט 

 מ"מ3ויישור, לרבות רובה תואמת במירווחים מיימאליים ע 

בלבד, לרבות פיות אכיות ואופקיות בזוויות ישרות

)1997מירוסטה תוצרת "מיטראי", ספק " חסון פ.ע. מסחר ( 

250.00מ"ר ש"ח /מ"ר.90בע"מ" או שו"ע. מחיר יסוד   160.0040,000.00

40,000.00סה"כ לחיפוי קירות

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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מרכז מורשת   מודיעין

01.10.5001.10.50

מטבחוים  שיש 01.10.75
מחירי השיש יכללו את ביצוע החורים וההכות הדרשות

לכיורים, ברזים , סבויות וכו', לרבות קטים עולים ויורדים

עפ"י האדריכל ,  הכל קומפלט וללא כל תשלום וסף .

שיש קיסר  עפ"י האדריכל  למטבחון במידות שוות וברוחב01.10.75.0080

1,890.00מ' ס"מ60  4.007,560.00

שיש לשרותים  קיסר  עפ"י האדריכל במידות שוות  וברוחב01.10.75.0200

1,890.00מ' ס"מ  כמפורט בתוכיות60  9.0017,010.00

24,570.00סה"כ למטבחוים  שיש

שטיח 01.10.81
אריחי שטיח עבה עם שכבה תחתוה גמישה, לרבות שכבת01.10.81.0001

 מ"מ לפחות, לרבות הכה מוקדמת-40 בעובי  GA40פלציב 

יישור, החלקה, יקיון מוחלט ויישום של השטיח לכל החלל

לרבות על דפות הקירות, לרבות בתפרים בין רצפת הבטון

203.00מ"רלקירות האולם.  עמיד באש לרבות שפולים תואמים 105.0021,315.00

21,315.00סה"כ לשטיח

פלציב 01.10.82
פלציב עפ"י פרטי יועץ  האקוסטיקה מתחת למרצפים ו/או01.10.82.0001

50.00מ"רע"פ החלטת המפקח. 280.0014,000.00

14,000.00סה"כ לפלציב

טפט 01.10.83
יישור, שפכטל והחלקה, והדבקת יריעות טפט מובלט בדוגמה01.10.83.0001

לבחירת המתכן, לרבות הצמדה מלאה וטשטוש הגבולות בין

135.00מ"ר ש"ח /מ"ר100היריעות.מחיר יסוד   12.001,620.00

1,620.00סה"כ לטפט

סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי 
150,308.00ריצוף באריחי גריט פורצלן וקרמיקה31

40,000.00חיפוי קירות50

24,570.00מטבחוים  שיש75

21,315.00שטיח81

14,000.00פלציב82

1,620.00טפט83

251,813.00סה"כ

עבודות צביעה 01.11
04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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מרכז מורשת   מודיעין

01.11.1101.11.11

צבע פים 01.11.11
סיוד ב"פוליסיד" (סיד סיטטי) או ש"ע על בטון  פים, בשלוש01.11.11.0030

13.50מ"רשכבות 50.00675.00

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פים או גבס לרבות  שכבת01.11.11.0200

20.00מ"ריסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע 675.0013,500.00

G-1יישור, שפכטל והחלקה, ויישום שליכטה צבעוית מסוג 01.11.11.0201

בגוון לבחירת המתכן, לרבות ע"ג עמודי בטון מובלטים,

68.00מ"רתוצרת "ירלט" או שו"ע. 130.008,840.00

23,015.00סה"כ לצבע פים

סה"כ לעבודות צביעה 
23,015.00צבע פים11

23,015.00סה"כ

עבודות אלומייום 01.12

עבודות אלומייום 01.12.01
 מ"מ לפי הוראות יועץ20עובי הזכוכית תהיה כ-  

 מירווח אוויר6+6האקוסטיקה. תיתכן זכוכית שכבות  

בייהן, או זכוכית סיקורית, והכול לפי החיות יועץ "קליל"

 מ"מ ו/או לפי הוראות20סמך.הערה: עובי הזכוכית תהיה כ-  

יועץ האקוסטיקה ו/או ספק הזכוכית. תיתכן זכוכית שכבות

 עם מרווח אוויר בייהן, או זכוכיתיקורית.10+10 או 12+6 

שיטת הפחתת עוצמת קריה ועומס חום תיקבע לפי כיווי

החלוות ומידות המפתחים, והכול לפי החיות יועץ "קליל"

מוסמך.

910/400" במידות כלליות כ- 8300Rקיר מסך מסדרת "קליל  01.12.01.0010

ס"מ, לרבות חלוקות ומסגרת כללית ע"פ החזית והרשימה,

INEלרבות ארבעה מקטעים בזכוכית חלבית, בגמר "

IRONFפיתן, לרבות דלת דו-כבגוון לבחירת המתכ "

 ס"מ, לרבות250/200", במידות כלליות 4900מסדרת "קליל  

 אוUPN 160/65קורת פלדה עליוה מעל הפתח כדוגמת 

 200/100 RHSית, לרבות משקוף היקפיעבור מצללה חיצו 

וסף תחתון, לרבות ידיות בהלה איטגראליות, לרבות מחזיר

שמן עליון איטגראלי מובה, לרבות ידית פתיחה ממוט

 ס"מ), לרבות מעול ומגון240ירוסטה עגול לכל הגובה (כ-  

עילה, לרבות זכוכית בעובי לפי החיות הספק בהתאם

low-wלמפתחים, לרבות הפחתת קריה ועומס חום כדוגמת 

64,800.00קומפ.2 + א-1 אפורה. עפ"י א- pvdאו שכבת  1.0064,800.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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מרכז מורשת   מודיעין

01.12.0101.12.01

", במידות כלליות5500חלון אכי מסדרת " קליל אופיס  01.12.01.0020

 חלקים קבועים לפי החזית והרשימה,4 ס"מ, לרבות 970/100 

" בגוון לברתFINE IRONלרבות מסגרת היקפית, בגמר "

המתכן, לרבות זכוכית בעובי לפי החיות הספק בהתאם

,low-eלמפתחים, לרבות הפחתת קריה ועומס חום כדוגמת 

17,100.00קומפ3 אפורה. עפ"י א- pvdאו שכבת  2.0034,200.00

", במידות כלליות5500חלון אכי מסדרת " קליל אופיס  01.12.01.0030

 חלקים קבועים לפי החזית והרשימה,4 ס"מ, לרבות 850/100 

לרבות שי מקטעים בזכוכית חלבית, לרבות מסגרת הקפית,

" בגוון לבחירת המתכן, לרבות זכוכיתFINE IRONבגמר "

בעובי לפי החיות הספק בהתאם למפתחים, לרבות הפחתת

 אפורה.עפ"יpvd, או שכבת low-eקריה ועומס חום כדוגמת 

14,400.00קומפ4א-  2.0028,800.00

", במידות כלליות5500חלון אכי מסדרת " קליל אופיס  01.12.01.0040

 חלקים קבועים לפי החזית והרשימה,4 ס"מ, לרבות 740/100 

לרבות שי מקטעים בזכוכית חלבית, לרבות שי חלוות קיפ

 ס"מ, פתיחה תחתוה החוצה,100/60מובים במידות כ-  

" בגוון לבחירתFINE IRONלרבות מסגרת היקפית, בגמר "

המתכן, לרבות זכוכית בעובי לפי החיות הספק בהתאם

,low-eלמפתחים, לרבות הפחתת קריה ועומס חום כדוגמת 

12,600.00קומפ.5 אפורה.עפ"י א- pvdאו שכבת  1.0012,600.00

", במידות כלליות5500חלון אכי מסדרת " קליל אופיס  01.12.01.0050

 חלקים קבועים לפי החזית והרשימה,4 ס"מ, לרבות 740/100 

כל המקטעים בזכוכית חלבית, לרבות שי חלוות קיפ מובים

 ס"מ מזכוכית חלבית, פתיחה תחתוה100/60במידות כ-  

" בגווןFINE IRONהחוצה, לרבות מסגרת היקפית, בגמר "

לבחירת המתכן, לרבות זכוכית בעובי לפי החיית הספק

בהתאם למפתחים, לרבות הפחתת קריה ועומס חום כדוגמת

low-e או שכבת ,pvd -12,600.00קומפ6 אפורה. עפ"י א 1.0012,600.00

", במידות כלליות5500חלון אכי מסדרת " קליל אופיס  01.12.01.0060

 חלקים קבועים לפי החזית והרשימה,4 ס"מ, לרבות 740/142 

לרבות שי מקטעים בזכוכית חלבית, לרבות מסגרת היקפית,

" בגוון לבחירת המתכן, לרבות תותביםFINE IRONבגמר "

מאלומייום בחתך משולש לחיבור המסגרת ההיקפית לאורך

 מעלות, לרבות45אל עמודי הבטון משי הצדדים בזוויות של  

זכוכית בעובי לפי החיות הספק בהתאם למפתחים, לרבות

pvd, או שכבת low-eהפחתת קריה ועומס חום כדוגמת 

18,000.00קומפB7אפורה. עפ"י א- 2.0036,000.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

38עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.12.0101.12.01

", במידות כלליות5500חלון אכי מסדרת " קליל אופיס  01.12.01.0070

 חלקים קבועים לפי החזית והרשימה,4 ס"מ, לרבות 850/142 

לרבות שי מקטעים בזכוכית חלבית, לרבות מסגרת היקפית,

" בגוון לבחירת המתכן, לרבות תותביםFINE IRONבגמר "

מאלומייום בחתך משולש לחיבור המסגרת ההיקפית לאורך

 מעלות, לרבות45אל עמודי הבטון משי הצדדים בזוויות של  

זכוכית בעובי לפי החיות הספק בהתאם למפתחים, לרבות

pvd, או שכבת low-eהפחתת קריה ועומס חום כדוגמת 

19,800.00קומפ.7Aאפורה. עפ"י א-  1.0019,800.00

", במידות כלליות5500חלון אכי מסדרת " קליל אופיס  01.12.01.0080

 חלקים קבועים לפי החזית והרשימה,4 ס"מ, לרבות 740/45 

לרבות שי מקטעים בזכוכית חלבית, לרבות מסגרת היקפית,

" בגוון לבחירת המתכן, לרבות זכוכיתFINE IRONבגמר "

בעובי לפי החיות הספק בהתאם למפתחים, לרבות הפחתת

 אפה.עפ"יpvd, או שכבת low-eקריה ועומס חום כדוגמת 

6,300.00קומפ8א-  2.0012,600.00

", במידות כלליות5500חלון אכי מסדרת " קליל אופיס  01.12.01.0090

 חלקים קבועים לפי החזית והרשימה,4 ס"מ, לרבות 740/40 

לרבות שי מקטעים בזכוכית חלבית, לרבות מסגרת היית,

" בגוון לבחירת המתכן, לרבות זכוכיתFINE IRONבגמר "

בעובי לפי החיות הספק בהתאם למפתחים, לרבות הפחתת

 אפורה. עפ"יpvd, או שכבת low-eקריה ועומס חום כדוגמת 

5,850.00קומפ9א-  2.0011,700.00

 ס"מ,740/100חיפוי לוחות זכוכית אטומה במידות כלליות  01.12.01.0100

 חלקים קבועים לפי החזית והרשימה, לרבות מסגרת4לרבות  

" בגוון לבחירתFINE IRONמיימאלית היקפית, בגמר "

המתכן, לרבות זכוכית בעובי לפי החיות הספק בהתאם

,low-eלמפתחים, לרבות הפחתת קריה ועומס חום כדוגמת 

 אפורה. החיפוי ייעשה בתלייה "יבשה"גביpvdאו שכבת 

פרופילי אלומייום, בעיגון ישירות אל קיר הבטון, לרבות

12,600.00קומפ10איטום סיליקוי מושלם מסביב.עפ"י א-  4.0050,400.00

", במידות כלליות4900דלת כף אחת מסידרת "קליל  01.12.01.0110

 ס"מ), לרבות משקוף110 ס"מ (פתח אור למעבר טו 250/120 

היקפי וסף תחתון, לרבות ידית בהלה איטגראלית, לרבות

מחזיר שמן עליון איטגראלי מובה, לרבות ידית פתיחה

מירוסטה כדוגמת "קורל" של "קליל", לרבות מעול ומגון

" בגוון לבחירת המתכן,לרבותFINE IRONעילה, בגמר "

זכוכית בעובי לפי החיות הספק בהתאם למפתחים, לרבות

pvd, או שכבת low-eהפחתת קריה ועומס חום כדוגמת 

4,500.00קומפ11אפורה. עפ"י א-  3.0013,500.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

39עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.12.0101.12.01

 של "דורמה", הכוללת דלתALEXAמערכת ויטריה מדגם 01.12.01.0130

 ס"מ, בתוך משקוף210/90כיסה מזכוכית במידות כלליות  

3 עם צירי צד, ו- AT50אלומייום מבודד אקוסטית מדגם 

 ס"מ,300/250חלקים קבועים מזכוכית סביב במידות כלליות  

, לרבות מעולMR28לרבות פרופיל מזערי היקפי, מדגם 

"ארקוס סטודיו" עם ידית אחורית ועילה, לרבות התזת

חול/מקטעים חלביים בדוגמה שתסופק ע"י המתכן, ספק

13,500.00קומפ12"רפי שפירא בע"מ" או שו"ע. עפ"י א-  1.0013,500.00

", במידות5500 כפיים מסידרת "קליל אופיס 2חלון הזזה  01.12.01.0131

 ס"מ, לרבות מסגרת היקפית, לרבות ידית400/150כלליות  

מובית עם מגון טריקה, לרבות סף עליון ותחתון

מאלומייום לכיסוי קטעי הקיר התחתון והעליון, בגמר

"FINE IRON -ן.  עפ"י א13,500.00קומפ13" בגוון לבחירת המתכ 1.0013,500.00

", במידות5500חלון אופקי (סרט) מסדרת " קליל אופיס  01.12.01.0140

 ס"מ110 חלקים קבועים ברוחב 10 ס"מ, מ- 1100/95כלליות  

כל אחד, מהן שי חלוות קיפ עם פתיחה תחתוה החוצה

 חלוות קיפ) לרבות מועים2בשי החלקים הקיצויים (סה"כ  

איטגראליים לפתיחה בחרום לפי יועץ בטיחות, לרבות

" בגוון לבחירתFINE IRONמסגרת היקפית, בגמר "

23,400.00קומפA14המתכן. עפ"י א- 1.0023,400.00

", במידות5500חלון אופקי (סרט) מסדרת " קליל אופיס  01.12.01.0142

 ס"מ כל100 חלקים קבועים ברוחב 8 ס"מ, מ- 880/95כלליות  

אחד, מהן שי חלוות קיפ עם פתיחה תחתוה החוצה בשי

 חלוות קיפ) לרבות מועים2החלקים הקיצויים (סה"כ  

איטגראליים לפתיחה בחרום לפי יועץ בטיחות, לרבות

" בגוון לבחירתFINE IRONמסגרת היקפית, בגמר "

16,200.00קומפB14המתכן. עפ"י א- 1.0016,200.00

 ס"מ, לרבות100/100חלון הזזה תקי לפי פקע"ר במידות  01.12.01.0143

מסגרת, לרבות כיס, לרבות ידית, תוצרת "פלרז" או שו"ע,

"" בגוון לבחירת המתכן.  עפ"י פריטFINE IRONבגמר" 

3,150.00יח'15א  1.003,150.00

 מ"מ, מכופפת1.5כרכוב גג מיריעת אלומייום בעובי כ-  01.12.01.0144

 מ"מ,310/60/60פעמיים- פים וחוץ ("ח") במידות כלליות  

לרבות כיפופים מיוחדים לקבלת "אף מים" תקי כמצויין

600.00מ'16בפרט. עפ"י א-  90.0054,000.00

420,750.00סה"כ לעבודות אלומייום

סה"כ לעבודות אלומייום 
420,750.00עבודות אלומייום01

420,750.00סה"כ

מערכת מיזוג אויר 01.15

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

40עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.15

. באחריות הקבלן להעביר את המערכות ולוחות החשמל1 

בדיקת בודק חשמל מוסמך לכלל מערכות מיזוג האוויר.

. הקבלן דרש להעביר את מערכות המיזוג בדיקת מכון2 

.1001תקים לעמידת המערכת בתקן ישראלי  

. הקבלן דרש להעביר בדיקת אטימות לממ"מ לאחר התקת3 

מערכת הסיון.

. לא תשולם תוספת תשלום בגין הבדיקות לעיל.4 

01.15.01

ציוד מיזוג אויר 01.15.01
מחיר המזגן כולל איסטלצית חשמלית מושלמת בין מעבים

למאיידים ובין מאיידים לטרמוסטטים,התקת טרמוסטטים

,חיבורי צרת יקוז כולל מתאם מיוחד בין מזגן לקו יקוז

ראשי,עבודות התקה ומופים . קבלת מערכת פועלת תקין

ובאישור היבואן.המחירים כוללים הזמת מכון התקים עד

.1001לקבלת תעודה תקן  

HEAT PUMP מטיפוס 1 מעגל  VRFיחידת עיבוי מושלמת 01.15.01.0020

"LG דוגמת "BTU/H 343,900לתפוקת קירור כוללת של  

 מורכב משי מעבים או "מיצובישי" אוARUN360LTE4דגם 

"דיין" . המחיר כולל עבודות מוף ,התחברות לצרת גז כולל

כל האביזרים הלווים,מערכת חשמל ופיקוד ובקרה,הספקה

והתקת מפסק בטחון לכל מעבה וחיבור הזות בין מפסקים

למעבים,בולמי רעידות מאופרן,מילוי גז וכל הדרש לפעולה

מושלמת כמתואר במפרט הטכי ובתוכיות. (

OU-1.1,OU-1.2.(99,000.00קומפ 1.0099,000.00

HEAT PUMP מטיפוס 2 מעגל  VRFיחידת עיבוי מושלמת 01.15.01.0030

"LG דוגמת "BTU/H 248,400לתפוקת קירור כוללת של  

 מורכב משי מעבים או "מיצובישי" אוARUN260LTE4דגם 

"דיין" . המחיר כולל עבודות מוף ,התחברות לצרת גז כולל

כל האביזרים הלווים,מערכת חשמל ופיקוד ובקרה,הספקה

והתקת מפסק בטחון לכל מעבה וחיבור הזות בין מפסקים

למעבים,בולמי רעידות מאופרן,מילוי גז וכל הדרש לפעולה

מושלמת כמתואר במפרט הטכי ובתוכיות. (

OU-2.1,OU-2.2.(82,800.00קומפ 1.0082,800.00

HEAT מטיפוס 3 מעגל  VRFיחידת עיבוי אויר צח מושלמת 01.15.01.0040

PUMP  47,770 לתפוקת קירור כוללת של BTU/Hדוגמת 

"LG דגם "ARUN50LSSOי מעבים אומורכב מש 

"מיצובישי" א"דייקין" . המחיר כולל עבודות מוף ,התחברות

לצרת גז כולל כל האביזרים הלווים,מערכת חשמל ופיקוד

ובקרה,הספקה והתקת מפסק בטחון לכל מעבה וחיבור

הזות בין מפסקים למעבים,בולמי רעידות מאופרן,מילוי גז

וכל הדרש לפעולה מושלמת כמתואר במפרט הטכי

22,500.00קומפ)OU-3ובתוכיות. (  1.0022,500.00

אספקה והתקה של יחידת מאייד מטיפוס "קאסטה"01.15.01.0050

 לרבות :חיבור צרת גזBTU/H 9600לתפוקת קירור של  

וחשמל,חיבור ליקוז ,חיווט טרמוסטט והפעלה. לפי מפרט

4,950.00קומפטכי ותכיות. 2.009,900.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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41עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.15.0101.15.01

כ"ל אך אספקה והתקה של יחידת מאייד מטיפוס01.15.01.0060

5,310.00קומפ כולל כ"ל.BTU/H 15400"קאסטה" לתפוקת קירור של   1.005,310.00

כ"ל אך אספקה והתקה של יחידת מאייד מטיפוס01.15.01.0070

5,400.00קומפ כולל כ"ל.BTU/H 20500"קאסטה" לתפוקת קירור של   3.0016,200.00

אספקה והתקה של יחידת מאייד מטיפוס עילי לתפוקת01.15.01.0080

 לרבות :חיבורי צרת גזBTU/H 15400קירור של  

וחשמל,חיבור ליקוז ,חיווט טרמוסטט והפעלה.לפי מפרט

4,140.00קומפטכי ותכיות. 1.004,140.00

אספקה והתקה של יחידת מאייד סתר לחץ גבוה לתפוקת01.15.01.0090

 לרבות :חיבורי צרת גזBTU/H 54600קירור של  

וחשמל,חיבור גמישים לתעלות, חיבור ליקוז ,חיווט

11,610.00קומפטרמוסטט והפעלה.לפי מפרט טכי ותוכיות. 2.0023,220.00

כ"ל אך אספקה והתקה של יחידת מאייד סתר לחץ גבוה01.15.01.0100

9,450.00קומפ כולל כ"ל.BTU/H 48100לתפוקת קירור של   5.0047,250.00

כ"ל אך אספקה והתקה של יחידת מאייד סתר לחץ גבוה01.15.01.0110

9,000.00קומפ כולל כ"ל.BTU/H 42000לתפוקת קירור של   3.0027,000.00

כ"ל אך אספקה והתקה של יחידת מאייד סתר לחץ גבוה01.15.01.0120

8,460.00קומפ כולל כ"ל.BTU/H 36200לתפוקת קירור של   1.008,460.00

כ"ל אך אספקה והתקה של יחידת מאייד סתר לחץ גבוה01.15.01.0130

6,300.00קומפ כולל כ"ל.BTU/H 15400לתפוקת קירור של   1.006,300.00

 אויר צח סתר 100%אספקה והתקה של יחידת מאייד  01.15.01.0140

 לרבות :חיבורי צרת גזBTU/H 48100לתפוקת קירור של  

וחשמל,חיבור גמישים לתעלות, חיבור ליקוז ,חיווט טרמוט

9,900.00קומפ)FA-1והפעלה.לפי מפרט טכי ותוכיות.( 1.009,900.00

אספקה והתקה צרת גז ,חשמל וקו תקשורת בין יחידות01.15.01.0150

 קומת קרקע ) בחוות המעבים שבפיתוח1 (מעגל  VRFעיבוי 

לבין היחידות הפימיות בכל קוטר מבודדת בארמפלקס עובי

) ובידוד כ"ל7/8 מ"מ עם תחבושת גזה וסילפס (עד קוטר "13 

 ומעלה) כולל הלחמות1 1/8 מ"מ (מ-"19בעובי  

בחקן,מפצלים אורגילים ומחלקים בכל קוטר לרבות יקוי

,מילוי גז כדרש ,קבלת אישורPSI 550,שטיפה,בדיקת ל 

מספק הציוד על עבודת הצרת ,הכל לעבודה מושלמת של

המתקן וכדרש במפרט. הערה - בידוד צרות מותקות בתוך

שוחה ו/או תעלה מתחת לאדמה - כל ציור יבודד בפרד ע"י

 כתום.  המחיר היוPVC מ"מ בעטיפת 50פוליאוריתן עובי  

42,300.00קומפמחיר קומפלט (ללא מדידה). 1.0042,300.00

כ"ל אך אספקה והתקה צרת גז ,חשמל ותקשורת ביון01.15.01.0170

 קומה א') בחוות המעבים2 (מעגל  VRFיחידות עיבוי 

שבפיתוח לבין מאייד אויר צח כולל כ"ל ולפי מפרט טכי

40,500.00קומפותוכיות. המחיר היו מחיר קומפלט (ללא מדידה) 1.0040,500.00

כ"ל אך אספקה והתקה צרת גז ,חשמל ותקשורת ביון01.15.01.0180

 אויר צח) בחוות המעבים3 (מעגל  VRFיחידות עיבוי 

שבפיתוח לבין יחידות פימיות כולל כ"ל ולפי מפרט טכי

19,800.00קומפותוכיות. המחיר היו מחיר קומפלט (ללא מדידה). 1.0019,800.00
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8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
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42עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.15.0101.15.01

1000הספקה והתקה מפוח בתא אקוסטי לספיקת אויר של  01.15.01.0190

CFM יק" דגםדוגמת "יו FAB-1000(ללא סוללה) 

,1כולל:חיבור גמיש לתעלות,חיבורי חשמל והפעלה .(מפ- 

3,420.00קומפ)2מפ-  2.006,840.00

 ס"מ לכיסוי70*20תעלה מפח מגולוון עם מכסה במידות  01.15.01.0200

162.00מ'צרת גז בחוץ. 20.003,240.00

474,660.00סה"כ לציוד מיזוג אויר

מערכת פיזור אויר 01.15.02
 מ"מ לרבות חיבורים0.9תעלות מפח מגולוון בעובי עד  01.15.02.0010

117.00מ"רגמישים ,מתלים וחיזוקים. 450.0052,650.00

54.00מ"ר.1בידוד אקוסטי פימי בעובי " 01.15.02.0020 400.0021,600.00

טבעת מפח בכל קוטר מבודדת לחיבור תעלה שרשורית01.15.02.0030

54.00יח'לתעלה ראשית. 67.003,618.00

79.00מ'.8 בקוטר "1001תעלה שרשורית מבודדת לפי תקן  01.15.02.0040 20.001,580.00

86.00מ'.10 בקוטר "1001תעלה שרשורית מבודדת לפי תקן  01.15.02.0050 70.006,020.00

59.00מ'.8 בקוטר "1001תעלה שרשורית ללא בידוד לפי תקן  01.15.02.0060 60.003,540.00

59.00מ"רתוספת מחיר עבור צביעת תעלות מפח מגוולן.01.15.02.0070 100.005,900.00

" עם ווסת כמות מאלומיוםX12 12מפזר תקרתי במידות " 01.15.02.0080

270.00יח'.HB-40צבוע בגוון לפי החיות אדריכל דוגמת "מטלפרס"  14.003,780.00

 ס"מ עם ווסת כמות מאלומיום30X30מפזר קירי במידות  01.15.02.0090

189.00יח'צבוע בגוון לפי החיות אדריכל דוגמת "מטלפרס". 4.00756.00

 , שלשה חריצים במידותSLOT 25/3מפזר תקרתי דגם 01.15.02.0100

230X15חיות אדריכליום צבוע בגוון לפי הס"מ מאלומ  

1,800.00קומפדוגמת  "מפזרי יעד". 6.0010,800.00

 ס"מ240X10מפזר דקור אויר כולל מישר זרימה במידות  01.15.02.0110

מאלומיום צבוע בגוון לפי החיות אדריכל דוגמת "מטלפרס"

1,260.00קומפאו "מפזרי יעד" בלבד. 1.001,260.00

  ס"מ550X15מפזר דקור אויר כולל מישר זרימה במידות  01.15.02.0120

מאלומיום צבוע בגוון לפי החיות אדריכל דוגמת "מטלפרס"

1,620.00קומפאו "מפזרי יעד" בלבד. 1.001,620.00

 ס"מ מאלומיום370X15מפזר דקור אויר כ"ל אך במידות  01.15.02.0130

צבוע בגוון לפי החיות אדריכל דוגמת "מטלפרס" או "מפזרי

1,098.00קומפיעד" בלבד. 1.001,098.00

 ס"מ כולל ווסת כמות מאלומיום80X15מפזר קירי  במידות  01.15.02.0140

צבוע בגוון לפי החיות אדריכל דוגמת "מטלפרס" או "מפזרי

252.00קומפיעד" בלבד. 4.001,008.00

תריס אויר חוזר עם דלת פתח על ציר כולל מסן במידות01.15.02.0150

60X60חיות אדריכליום צבוע בגוון לפי הס"מ  מאלומ 

576.00יח'.FRFHדוגמת "מטלפרס"  7.004,032.00
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43עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.15.0201.15.02

 כולל מתאם מאלומיום8מפזר הספקה תקרתי עגול בקוטר " 01.15.02.0160

 אוDSצבוע בגוון לפי החיות אדריכל דוגמת "מטלפרס" דגם 

243.00קומפ"מפזרי יעד" בלבד. 9.002,187.00

117.00קומפ  כולל מתאם.8תריס ייקה עגול קוטר " 01.15.02.0170 16.001,872.00

 מ"ר מאלומיום צבוע בגוון לפי0.1תריס גד גשם בשטח מעל  01.15.02.0180

1,602.00מ"רהחיות אדריכל דוגמת "מטלפרס". 0.60961.20

 מ"ר דוגמת0.25דמפר וויסות ידי מותקן בתעלה בשטח עד  01.15.02.0190

495.00קומפ"מטלפרס". 1.00495.00

 מ"ר מאלומיום צבוע בגוון0.1תריס אויר חוזר בשטח מעל  01.15.02.0200

1,035.00מ"רלפי החיות אדריכל דוגמת "מטלפרס". 1.201,242.00

126,019.20סה"כ למערכת פיזור אויר

מערכת חשמל ובקרה 01.15.03
אספקה והתקה של טרמוסטט חוטי מקובע לקיר כולל חיווט01.15.03.0010

540.00קומפליחידת מאייד. 20.0010,800.00

 יחידות32אספקה והתקה בקר מרכזי לפיקוד ובקרה עד  01.15.03.0020

לרבות לוחות זמים,חיווט לשליטה ובקרה מלאה של מתקן

3,510.00קומפ.VRFמיזוג אויר.הבקר מדגם יצרן ה- 2.007,020.00

 תיקי מסירה ואחריות למשך3הפעלה ,הרצה,וויסות ,הכת  01.15.03.0030

1,800.00קומפשלש שים מיום קבלת המתקן ע"י המתכן. 1.001,800.00

19,620.00סה"כ למערכת חשמל ובקרה

יחידות אוורור וסיון בממ"דים 01.15.04
מערכת אוורור וסיון אב"ך מושלמת על כל חלקיה דוגמת01.15.04.0010

 כמסומן בתוכית אדריכלFAH-800/300"תיבת וח" דגם 

כולל בדיקת לחץ,לרבות התחברות לשרוולי פלדה של המקלט

/ הממ"מ,  שסתום שחרור לחץ והרכבה לשרוול,חיבורי חשמל

ופיקוד .הכל לפעולה מושלמת ולפי תקן. לרבות מחיצה תקית

15,750.00קומפלפי דרישות הג"א. 1.0015,750.00

15,750.00סה"כ ליחידות אוורור וסיון בממ"דים

סה"כ למערכת מיזוג אויר 
474,660.00ציוד מיזוג אויר01

126,019.20מערכת פיזור אויר02

19,620.00מערכת חשמל ובקרה03

15,750.00יחידות אוורור וסיון בממ"דים04

636,049.20סה"כ

מעליות 01.17
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44עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.17.0101.17.01

מעליות 01.17.01
הסעיפים כוללים את כל הדרש לצורך ביצוע העבודה עד

להפעלה מושלמת, כדוג': פיגום, ביטון המשקופים,יקוזים

וכו'

 מ/שיה בפיקוד 1וסעים,    8 ל - MRLמחיר ל- מעלית 01.17.01.0001

 כולל הרכבה וכל הציוד והחלקיםVVVFמאסף מלא עם  

180,000.00קומפשאים מפורטים אך חוצים לשימוש כולל אחריות לשתיים. 1.00180,000.00

9,000.00פיותמחיר שרות ללא חלפים( בתוקף לתקופת האחריות)01.17.01.0002 לא לסיכום2.00

 שים) לאחר5מחיר שרות כולל חלקי חילוף ( בתוקף ל  01.17.01.0003

14,400.00פיותתקופת האחריות לא לסיכום5.00

180,000.00סה"כ למעליות

סה"כ למעליות 
180,000.00מעליות01

180,000.00סה"כ

רכיבים מתועשים בביין 01.22

מחיצות גבס וחיפוי פים לקירות 01.22.11
 מ"מ, לרבות15.9חיפויי קירות במידות משתות, מגבס בעובי  01.22.11.0010

יצבים וסרגלים שתי וערב, צמר סלע תון בשקיות שחורות

"U צול לפחות, לרבות פרופיל יתוק עליון בחתך "2בעובי  

, לרבות התחברות לקירות צדדיים מבטון וטיח, לרבות30/30

שפכטל ליטוש והחלקה, לרבות פיה מוקשחת תחתוה

סתרת, לרבות הכת "גשטלים" סגורים במקומות המיועדים

113.00מ"רלגרילי מ.א., לרבות הכות וחורים לגופי תאורה ובטיחות. 50.005,650.00

", מגבסL ס"מ ובחתך כללי "60קטע קיר בגובה כללי כ-  01.22.11.0015

 מ"מ כל קרום, לרבות יצבים וסרגלים15.9דו-קרומי בעובי  

 צול2שתי וערב, צמר סלע תון בשקיות שחורות בעובי  

, לרבותU" 30/30לפחות, לרבות פרופיל יתוק בחתך "

שפכטל ליטוש והחלקה, לרבות פיה מוקשחת תחתוה

סתרת, לרבות הכת "גשטלים" סגורים במקומות המיועדים

158.00מ"רלגרילי מ.א., לרבות הכות וחורים לגופי תאורה ובטיחות. 22.003,476.00

חיפוי   גבס ירוק לאסלות סמויות  לרבות פיות מגן  מדידה01.22.11.9500

315.00קומפעפ"י  יחידת אסלה 10.503,307.50

12,433.50סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פים לקירות

תקרות פריקות מאריחים מירליים 01.22.21
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 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

45עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.22.2101.22.21

הערה: פרק זה יכלול את מערך המשאים/פרופילים/מוטות

 מ"מ,U" 30/30הברגה לכל גובה דרוש, פרופילי יתוק בחתך "

, סירים, פתחים לגרילים ואביזרי הקצהL+Zסיומות 

השוים ע"פ תכיות היועצים, חריצים לפסי צבירה של

תאורה ייעודית, התקת שלטי הכווה ו/או חרום, וכו', ביצוע

רשת איטרגלאס וכל הדרוש לקבלת פי שליכט מושלמים

וחלקים.

" במידותFOCUS DSהמכת מערכת תקרה "צפה" מסוג  "01.22.21.0010

, לרבות מערכת משאים מקורית,120/60כלליות משתות -  

לרבות מסילות מוטות תלייה, תפסים וכל האביזרים, לרבות

תלייה סתרת וצמודה, ספק "יהודה יצוא יבוא" או שו"ע,

135.00מ"ר.dark diamondבגוון כהה כדוגמת  100.0013,500.00

" במידותFOCUS DSהמכת מערכת תקרה "צפה" מסוג  "01.22.21.0020

, לרבות מערכת משאים מקורית, לרבות120/60כלליות -  

מסילות מוטות תלייה, תפסים וכל האביזרים, לרבות תלי

סתרת וצמודה, ספק "יהודה יצוא יבוא" או שו"ע, בגוון כהה

135.00מ"ר.silk slateכדוגמת  320.0043,200.00

56,700.00סה"כ לתקרות פריקות מאריחים מירליים

תקרות אלומייום ופח מגולוון 01.22.22
הערה: פרק זה יכלול את מערך המשאים/פרופילים/מוטות

 מ"מ,U" 30/30הברגה לכל גובה דרוש, פרופילי יתוק בחתך "

, סירים, פתחים לגרילים ואביזרי הקצהL+Zסיומות 

השוים ע"פ תכיות היועצים, חריצים לפסי צבירה של

תאורה ייעודית, התקת שלטי הכווה ו/או חרום, וכו', ביצוע

רשת איטרגלאס וכל הדרוש לקבלת פי שליכט מושלמים

וחלקים.

, לרבות גיזה שחורה240/30אריחי פח מלא ואטום, במידות  01.22.22.0041

 חרורSOUNDTEXמיוחדת בגב האריחים מסוג 

R16/8/1.5/1לרבות מערכת תלייה הכוללת מסילות, מוטות ,

תלייה, תפסים ואביזרי קצה., ספק "יהודה יצוא יבוא" או

189.00מ"רשו"ע. 70.0013,230.00

תוספת לתקרה אקוסטית עבור מערכת קפיצים ותליות על פי01.22.22.0910

59.00מ"רהחיות פיקוד העורף לממ"מים 16.00944.00

14,174.00סה"כ לתקרות אלומייום ופח מגולוון

תקרות גבס ופתחי שירות 01.22.25
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8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
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46עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.22.2501.22.25

הערה: פרק זה יכלול את מערך המשאים/פרופילים/מוטות

 מ"מ,U" 30/30הברגה לכל גובה דרוש, פרופילי יתוק בחתך "

, סירים, פתחים לגרילים ואביזרי הקצהL+Zסיומות 

השוים ע"פ תכיות היועצים, חריצים לפסי צבירה של

תאורה ייעודית, התקת שלטי הכווה ו/או חרום, וכו', ביצוע

רשת איטרגלאס וכל הדרוש לקבלת פי שליכט מושלמים

וחלקים.

 מ"מ, ללא20/15/8תקרת גבס בחרור רדומאלי בקטרים  01.22.25.0010

, לרבותF-47תפרי חיבור, לרבות מסילות ייעודיות מסוג 

שפכטל מלא, יישור והחלקה, לרבות פתחי שרות במידות

 פתחים לכל3 ס"מ בפתיחה קפיצית לפי תכית (לפחות 60/60 

תקרה/אזור פרד), לרבות סיומת בהרחקה מהקירות לרבות

פרופילי קצה, לרבות קאעי גבס אכי, לרבות צביעת יסוד

189.00מ"רוכיסוי צבע סופי,  ספק "יהודה יצוא יבוא" או שו"ע. 30.005,670.00

תקרת גבס חלק, ללא תפרי חיבור, לרבות שפכטל מלא, יישור01.22.25.0020

 ס"מ בפתיחה60/60והחלקה, לרבות פתחי שרות במידות  

 פתחים לכל תקרה/אזור פרד),3קפיצית, לפי תכית (לפחות  

162.00מ"רספק "יהודה יצוא יבוא" או שו"ע, בגוון לבחירת המתכן. 20.003,240.00

 מ' ביצוע קוסטרוקציה1.0סיר גבס אופקי ואכי בפריסה עד  01.22.25.0910

158.00מ'כלול במחיר העבודה ולא ימדד בפרד. 100.0015,800.00

405.00יח' ס"מ60/60פתח גישה עפ"י פרטי אורבוד    במידות  01.22.25.0911 2.00810.00

"SOMBRA Aהמכת מערכת תקרה שחורה "צפה" מסוג  "01.22.25.0912

, לרבות מערכת משאים מקורית,120/60במידות כלליות -  

לרבות מסילות מוטות תלייה, תפסים וכל האביזרים, לרבות

225.00מ"רתלייה סתרת וצמודה, ספק "יהודה יצוא יבוא" או שו"ע 100.0022,500.00

48,020.00סה"כ לתקרות גבס ופתחי שירות

בידוד תקרות אקוסטיות 01.22.27
 2בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוי צמר זכוכית בעובי  " 01.22.27.0044

 ק"ג/מ"ק עטופים  ביריעות פוליאתילן עמידות24במשקל  של  

32.00מ"רגד אש (פלא"ב) 15.00480.00

480.00סה"כ לבידוד תקרות אקוסטיות

   ע"ג קירות המבה HPLחיפוי     01.22.50
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8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
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47עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.22.5001.22.50

 מ"מ על גבי קירות המבה8 בעובי  HPLחיפוי לוחות חוץ מ - 01.22.50.0001

מבטון (המדדים בסעיפים אחרים) במידות שוות, לרבות

איטום היקפי מלא לפי החיית יועץ בידוד ואיטום, לרבות

מערכת תלייה מאלומיום, אביזרי תלייה, פלאשוגים

וסגירות - אביזרים מקוריים לעיגון וחיבור ביטים, לרבות

 חלקים שוים לפי4איטום סיליקוי מלא מכל הצדדים ב -  

פריסה, דגם לבחירת המתכן (עד שי דגמים), כדוגמת אחת מ

 הולד (ספק חב' "סוכית") אוTRESPA החברות הבאות: 3-  

FUNDERMAX או (חום לוי ספק) אוסטריה POLYREY

675.00מ"רצרפת (ספק "א ברבוך"). 150.00101,250.00

101,250.00   ע"ג קירות המבהHPLסה"כ לחיפוי    

סה"כ לרכיבים מתועשים בביין 
12,433.50מחיצות גבס וחיפוי פים לקירות11

56,700.00תקרות פריקות מאריחים מירליים21

14,174.00תקרות אלומייום ופח מגולוון22

48,020.00תקרות גבס ופתחי שירות25

480.00בידוד תקרות אקוסטיות27

101,250.00   ע"ג קירות המבהHPLחיפוי    50

233,057.50סה"כ

כלוסאות לביסוס מבים ולדיפון 01.23

מיקרופיילים (כלוסאות בקדיחת הקשה) 01.23.41
 קידוח30כלוסאות "קטי קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב- 01.23.41.0050

227.00מ' ס"מ בעומק  כלשהוא.45ויציקה קוטר   610.00138,470.00

138,470.00סה"כ למיקרופיילים (כלוסאות בקדיחת הקשה)

פלדת זיון 01.23.70
4,430.00טוןכלוב זיון לכלוסאות, בכל הקטרים01.23.70.0001 7.0031,010.00

31,010.00סה"כ לפלדת זיון

סה"כ לכלוסאות לביסוס מבים ולדיפון 
138,470.00מיקרופיילים (כלוסאות בקדיחת הקשה)41

31,010.00פלדת זיון70

169,480.00סה"כ

ריהוט וציוד מורכב בבין 01.30

אביזרים בשרותים ממתכת מצופה כרום 01.30.10
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48עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.30.1001.30.10

" תוצרתH-7324מתקן בודד לייר טואלט מירוסטה, דגם " 01.30.10.0020

ASI.ף מחיצה, ספק ש. דרור או שו"עה על כ450.00יח', בהתק 8.003,600.00

,ASI, תוצרת 7312וו תליה כפול למעילים מירוסטה, דגם  01.30.10.0100

61.00יח'בהתקה על כף הדלת, ספק ש.דרור או שו"ע. 8.00488.00

 מ"מ מודבקת ע"ג פלטת סדוויץ6מראה קריסטל בעובי  01.30.10.1100

מורחקת מהקיר עם פאזות מלוטשות בהיקף המראה, לרבות

תליה סתרת, אחידה בגב ירוסטה לפי ספק, עמידה לרטיבות

וקורוזיה, חתוכה בלייזר בפיות ישרות לרבות מסגרת

400 מ"מ לכל היותר, באורך כ-10אלומיום היקפית ברוחב  

387.00מ"ר ס"מ, ספק "שבירו" או שו"ע90ס"מ ובכובה כ-  10.003,870.00

38/28/10מתקן לייר יגוב ידיים בשיטת צץ-רץ במידות  01.30.10.3045

198.00יח'ס"מ, לרבות מגון עילה 4.00792.00

 ליטר לרבוצ1.1-1.2מתקן לסבון וזלי תלוי על הקיר, פח  01.30.10.3200

, תוצרת צהל"ש או21מיכלי פלסטיק סתר למילוי חוזר דגם  

180.00יח'ש"ע 4.00720.00

, ספק ש.ASI, תוצרת 7317אשפתון ייד מירוסטה, דגם  01.30.10.3300

405.00יח'דרור או שו"ע. 8.003,240.00

, תוצרת7316מתקן אחסון בודד לייר טואלט מירוסטה, דגם  01.30.10.3301

ASI.ה על קיר אחורי, ספק ש. דרור או שו"ע350.00יח', בהתק 8.002,800.00

, בגוון כסוף,ECOMO21מתקן ייבוש ידיים סילוי, דגם 01.30.10.3302

1,500.00יח' ש. דרור" או שו"ע, בחיבור לקירSTERNספק: " 2.003,000.00

, בהתקה עלASI, תוצרת 7387מברשת יקוי מירוסטה, דגם  01.30.10.3303

300.00יח'קיר אחורי, ספק ש. דרור או שו"ע. 8.002,400.00

מתקן ליגוב ידיים קוצב מה ירוסטה מעוגל ללא מגע דגם01.30.10.3304

700.00יח' תוצרת "צהלה" או שו"ע.413  2.001,400.00

, ספק "מ..ל" או5010מטהר אוויר מופעל סוללות מק"ט  01.30.10.3305

500.00יח'שו"ע. 2.001,000.00

3סט אביזרי תמיכה לתא כים מירוסטה מוברש מט-  01.30.10.3306

, זרוע138 מעלות דגם 90, זרוע 139חלקים- זרוע כפולה דגם  

, תוצרת "צהל"ש" או שו"ע, כיור בודד171בודדת ישרה דגם  

 לבחירת המתכן, בהתקה חיצוית 60/40תקי במידות  

לקיר, לרבות עיגוים ואיטומים למשטח, ברז פרח קצר מוך

) בע"מ",19מדגם "פורמה סיב", ספק "חסון פ.ע. מסחר ( 

לרבות סן אבית, לרבות מראה אחידה בגב ירוסטה בעובי

לפי ספק, עמידה לרטיבות ולקורוזיה, חתוכה בלייזר בפיות

 מ"מ לכל10ישרות לרבות מסגרת אלומייום היקפית ברוחב  

1,500.00יח' ס"מ, ספק "שבירו" או שו"ע90/60היותר, במידות כ-   2.003,000.00

26,310.00סה"כ לאביזרים בשרותים ממתכת מצופה כרום

סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבין 
26,310.00אביזרים בשרותים ממתכת מצופה כרום10

26,310.00סה"כ
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8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
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49עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.34

גילוי וכיבוי אש כריזה ומוזיקה 01.34

01.34.03

מערכת גילוי וכיבוי אש 01.34.03
 מ"ק9מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בפח עד  01.34.03.0001

, זוג גלאיםFM200 או NAFS IIIהכוללת: מיכל גז 

(מחוברים בהצלבה), חירי התזה, צרת בין החירים והמיכל

5,184.00יח'וחווט 3.0015,552.00

7,200.00קומפ בהתאם למפרטKILSENרכזת גילוי וכיבוי אש 01.34.03.0010 1.007,200.00

חייגן אוטומטי לרכזת גילוי אש, ללא הבדל בגודל הרכזת01.34.03.0020

702.00קומפובמספר החוגים כולל כל המפורט במפרט המיוחד 1.00702.00

311.00יח'גלאי עשן מסוג יויזציה, אלוגי, ממוען, כמפורט01.34.03.0030 58.0018,038.00

גלאי קרן של חברת גולד חש אש כולל מראות החזרת הקרן01.34.03.0031

6,525.00יח' מטר120לחללים גבוהים בעל רגישות מקסימלית למרחק עד   2.0013,050.00

128.00יח'מורת סימון לפעולת גלא/ים או/ו לפעולת גז כיבוי, כמפורט01.34.03.0040 10.001,280.00

לחצן ידי חרום ממוען להפעלת מערכת גילוי אש או/ו01.34.03.0050

RESETלהפעלת מערכת כיבוי אש עם ידית משיכה ומפתח ל-

234.00יח'ועם יחידת כתובת איטגרלית כמפורט 4.00936.00

3 די.בי ל-98 וולט מתח ישר 24צופר אזעקה ממוען מודולרי  01.34.03.0060

 כמפורטKILSENמטר, בתוך המבה, כולל צץ של חברת  

327.00יח'במפרט 8.002,616.00

414.00יח'כ"ל אך מוגן מים01.34.03.0061 2.00828.00

340.00יח'חיבור מושלם של מפסק זרימה או ברז לרבות חומרי העזר01.34.03.0400 2.00680.00

פאל כבאים מושלם עפ"י מפרט, פרט ודרישות יועץ הכולל כל01.34.03.0901

לחצי הפסקת חירום מחווטים בכבילה חסית אש, כולל

מקרופון כריזה חיבור מושלם למערכת רכזת אש כולל  הציוד

להפעלה מושלמת. פאל כולל יתוק חח"י וחלוות שחרור

1,125.00קומפ. בהתאם לדרישות התקןPTTעשן, מע' כריזה ומקרופון  1.001,125.00

כרטיס חיבור להפעלת רכזת גילוי אש בהתאם להפעלת01.34.03.0902

495.00יח' מחווט קומפלטFSספריקלרים מסוג  2.00990.00

62,997.00סה"כ למערכת גילוי וכיבוי אש

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן 01.34.04
מערכת הכריזה בביין תהיה מערכת המשולבת במערכת גילוי

. המערכת תתממשק באופןULאש העומדת בתקן ובדרישות 

מלא למע' השמע של הביין . הרמקולים יהיה ברמה ובאיכות

להשמעת מוזיקה. על הקבלן להתאים את המע' בהתאם

לדרש במפרט.

עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת מחולל01.34.04.0010

 הודעות אוטומטיות לפחות10הודעות דיגיטאלי להעברת  

17,550.00יח' ומת"יULכולל מיקרופון פימי מאושר  1.0017,550.00
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50עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.34.0401.34.04

 לפחות מותאםW400מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של 01.34.04.0020

להתקה בתוך מארז (המארז כלול במחיר הספק) לפי תקן

11,250.00יח'1220 1.0011,250.00

 אזורים24יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל-  01.34.04.0030

לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת להתקה בשולחן

7,650.00יח'בקרה או במסד ציוד 1.007,650.00

 מוגן מים מותקן עלINDOORרמקול/פרוז'קטור פימי 01.34.04.0060

,DB96 ועוצמה של W20טיח/קוסטרוקציה בהספק עד 

 לפחות עם קופסא אחוריתCD75לרבות צץ בעוצמה של 

405.00יח'מתאימה, לרבות שאי קו 22.008,910.00

855.00יח' להתקת חוץ לרבות שאי קוIP65כ"ל אך מוגן מים ברמת 01.34.04.0065 1.00855.00

 שעות48ספק כח כולל מצברים לגיבוי מגברי ההספק למשך  01.34.04.0070

4,878.00יח' דקות בזמן הפעלהSTANDBY+ 30לפחות ב-  1.004,878.00

4,707.00יח' צצים)8-10יחידת סכרון צצים ( 01.34.04.0080 1.004,707.00

405.00יח'יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה01.34.04.0090 1.00405.00

405.00יח'יחידת כתובת להפעלת צצים עפ"י אזורי כריזה01.34.04.0100 1.00405.00

, לרבות מארז עם דלתPTTיחידת מיקרופון מרוחקת עם 01.34.04.0110

1,755.00יח'שקופה כולל יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה באתר 1.001,755.00

תוספת מחיר למיקרופון בגין תוספת מורת סימון למצב01.34.04.0120

180.00יח'"תפוס" 1.00180.00

58,545.00סה"כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן

מערכות אוטמטיות לכיבוי אש במים )ספריקלרים( 01.34.07

0.00סה"כ למערכות אוטמטיות לכיבוי אש במים )ספריקלרים(

מערכת כיבוי אש - צרת ואביזרים 01.34.08
522.00יח' ספריקלרים רזרביים6ארון ל -  01.34.08.0275 1.00522.00

522.00סה"כ למערכת כיבוי אש - צרת ואביזרים

מערכת ספריקלרים 01.34.09
 באחריות הקבלן לבצע בדיקת מעבדה מוסמכת למערכת

ספריקלרים לאחר ביצוע , לרבות תאום ותשלום למעבדה, עד

קבלת אשור מלא ומושלם ללא הסתיגויות, לא תשולם תוספת

בגין בדיקה זו

 QUICKUP ללא תפר עם אביזרי 10צור מגולבן סקדיול  01.34.09.0060

 הצורות יורכבו באופן2כלול  במחיר  כולל ספחים בקוטר " 

גלוי בתואי סופי שיקבע ע"י  המפקח כולל תמיכות וצבע

131.00מ'אטיקורוזיבי סופי בגוון אדריכל. 200.0026,200.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

51עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.34.0901.34.09

 QUICKUP ללא תפר עם אביזרי 10צור מגולבן סקדיול  01.34.09.0072

 הצורות יורכבו באופן4כלול  במחיר  כולל ספחים בקוטר " 

גלוי בתואי סופי שיקבע ע"י  המפקח כולל תמיכות וצבע

185.00מ'אטיקורוזיבי סופי בגוון אדריכל. 120.0022,200.00

 מטיפוס "תגובה מהירה " מאושר5.6 קבוע  Fספריקלר דגם 01.34.09.0080

ULFM43.00יח' או קירי 70.003,010.00

113.00יח' בסוף קו לבדיקה1/2ברז כדורי " 01.34.09.0130 4.00452.00

1,134.00יח'GRINELL "2ברז בדיקה 01.34.09.0140 3.003,402.00

425.00יח'2ברז יקוז " 01.34.09.0150 3.001,275.00

567.00יח'2ברז חשמלי " 01.34.09.0160 3.001,701.00

חיווט בין מפסק זרימה ללוח בקרה גד אש (הלוח יסופק ע"י01.34.09.0170

2,126.00קומפקבלן חשמל) 3.006,378.00

 מושלמת מאושרת4תחת ספריקלרים ראשית בקוטר " 01.34.09.0190

ULFMטרל" אוכולל  כל האביזרים ע"פ פרט תוצרת "צ  

8,505.00קומפש"ע מאושר 1.008,505.00

  תחה קומתית  למערכת ספריקלריםUL/FMברז אזעקה 01.34.09.0195

, פעמון2 הכולל  שי מומטרים, ברז יקוז "4רטובה בקוטר " 

אזעקה עם מוע מים, אוגים ושאר מרכיבים הדרוש להתקה

3,500.00יח'" או שווה ערך.centralמושלמת כדוגמת תוצרת " 2.007,000.00

80,123.00סה"כ למערכת ספריקלרים

סה"כ לגילוי וכיבוי אש כריזה ומוזיקה 
62,997.00מערכת גילוי וכיבוי אש03

58,545.00מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן04

0.00מערכות אוטמטיות לכיבוי אש במים )ספריקלרים(07

522.00מערכת כיבוי אש - צרת ואביזרים08

80,123.00מערכת ספריקלרים09

202,187.00סה"כ

מערכות תקשורת ומחשוב 01.35

כבלים ומגשרים 01.35.10
),Stranded זוגות שזורים (4מגשר בוי מכבל גישור גמיש,  01.35.10.0261

 מסוככים,RJ-45, מחברי  Cat-6a, סטדרט MHz600בדק ל- 

לרבות כיסוי, סימון אורך, ספרור רציף בשרוולתכווץ בקצוות

18.00יח' ס"מ, צבע אפור50- אורך עד   60.001,080.00

1,080.00סה"כ לכבלים ומגשרים

מסדים/ארוות ואביזרי זיווד 01.35.30

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

52עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.35.3001.35.30

 מ"מ, עומק750, רוחב  U44מסד תקשורת ייעודי בגובה עד 01.35.30.0015

)T-NUT מ"מ. כולל מסילות מחורצות יתות להזזה (1000 

 עם חורים לאומי כלובכולל19 או פסי "19לציוד ברוחב " 

, כולל רגליות פטריות קבועות, כולל דפות צד, כוללUסימון 

, שתי דלתות אחוריות80%דלת קדמית מתכתית מחוררת  

, כל הדלתות פריקות,כל הדלתותעילה ומפתח80%מחוררות  

 ק' עילה. כולל קיט חיבור לארון שכן,4צילידר ייחודי בעל  

כולל קיט הארקה, כולל פתחי כבילה בגג הארון, כולל פסים

אכיים עם טבעות תמיכה להעת כבלי גישור ותליית פסי

ZERO U ות יהיה שחורצבע הארו .RAL-9011ימיעומס פ .

2,250.00קומפ ק"ג כולל הרכבה, התקה ופילוס500דרש   1.002,250.00

 מ"מ, עומק750, רוחב  U10מסד תקשורת ייעודי בגובה עד 01.35.30.0016

)T-NUT מ"מ. כולל מסילות מחורצות יתות להזזה (1000 

 עם חורים לאומי כלובכולל19 או פסי "19לציוד ברוחב " 

, כולל רגליות פטריות קבועות, כולל דפות צד, כוללUסימון 

, שתי דלתות אחוריות80%דלת קדמית מתכתית מחוררת  

, כל הדלתות פריקות,כל הדלתותעילה ומפתח80%מחוררות  

 ק' עילה. כולל קיט חיבור לארון שכן,4צילידר ייחודי בעל  

כולל קיט הארקה, כולל פתחי כבילה בגג הארון, כולל פסים

אכיים עם טבעות תמיכה להעת כבלי גישור ותליית פסי

ZERO U ות יהיה שחורצבע הארו .RAL-9011ימיעומס פ .

720.00קומפ ק"ג כולל הרכבה, התקה ופילוס500דרש   1.00720.00

אספקה והתקת פס שקעי חשמל המיועד להתקה במסגרת01.35.30.0071

 שקעי כח מסוג ותקן "ישראליים" כולל6. הפס יכלול 19" 

 וורית סימון. לפס יהיה מארז מתG מסוג A16מתג מאמ"ת 

 מ' ובקצהו תקע15וישא תו תקן. כולל כבל פדל באורך עד  

24.00יח'CEE16Aחשמלי מסוג  2.0048.00

, עם מברשת בחריץ המעברU1/2 או U1פל מעבר למגשרים, 01.35.30.0145

12.00יח'("פל שערות") 5.0060.00

 שקעים48, עם מעגל מודפס  CAT6A UTP ,19לוח יתוב "01.35.30.0220

 45-RJ,ית מוסמכת בלתי תלויהעם תו תקן של מעבדה חיצו ,

כולל סידור לקשירת הכבלים וכולל התקה וחיווט. צ שחור

571.00קומפאו אפור 5.002,855.00

 צבעים2סימון לוח יתוב במסד בפס שילוט פלסטי חרוט  01.35.30.0320

12.00יח'מודבק בדבק מהיר 5.0060.00

5,993.00סה"כ למסדים/ארוות ואביזרי זיווד

תקשורת ומחשבים 01.35.50
מערכות אלו יבוצעו ע"י קבלן מאושר מחלקת מחשוב עיריית

מודיעין-מכבים-רעות.

בדיקת קודת תקשורת, בדיקות הומיות וחשמליות כולל01.35.50.0007

 הכולל אורך, איכות שידור,CDהגשת דו"ח מודפס או על גבי 

13.00יח'כולל תיקון קודה תקולה לאחר בדיקה 60.00780.00

5.00יח'מיפוי כל הקודות סימון ושרטוט מספור עוקב01.35.50.0010 60.00300.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
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53עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.35.5001.35.50

5.00יח'שילוט קודות תקשורת בצד שקע קיר01.35.50.0011 60.00300.00

1,380.00סה"כ לתקשורת ומחשבים

סה"כ למערכות תקשורת ומחשוב 
1,080.00כבלים ומגשרים10

5,993.00מסדים/ארוות ואביזרי זיווד30

1,380.00תקשורת ומחשבים50

8,453.00סה"כ

מרחבים מוגים ומקלטים - סימון ושילוט 01.59

שילוט וסימון מרחבים מוגים ומקלטים 01.59.80
שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט  בצבעים פולטי אור משווק01.59.80.0050

675.00קומפע"י חב' "פילו אש" או ש"ע 1.00675.00

675.00סה"כ לשילוט וסימון מרחבים מוגים ומקלטים

אבזור מקלט 01.59.81
450.00קומפשרותים חימיים + פרגוד01.59.81.0001 1.00450.00

315.00קומפמיכל מים תקי למקלט01.59.81.0002 1.00315.00

765.00סה"כ לאבזור מקלט

שילוט הביין 01.59.82
שילוט בביין ובפיתוח, לפי דרישות יועצי הבטיחת והגישות01.59.82.0001

ובאישור האדריכל (השילוט איו כולל את השילוט אשר

5,000.00קומפ).4הקבלן דרש לבצע ע"פ המפרטים ולצורך הוצאת טופס   1.005,000.00

5,000.00סה"כ לשילוט הביין

סה"כ למרחבים מוגים ומקלטים - סימון ושילוט 
675.00שילוט וסימון מרחבים מוגים ומקלטים80

765.00אבזור מקלט81

5,000.00שילוט הביין82

6,440.00סה"כ

סה"כ למרכז מורשת   מודיעין 
69,125.00עבודות עפר01

2,325,440.00עבודות בטון יצוק באתר02

11,300.00עבודות ביה04

177,500.00עבודות איטום05

443,099.00גרות ומסגרות אומן06

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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54עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז מורשת   מודיעין

01.59.8201.59.82

228,090.00מתקי תברואה07

518,548.00עבודות חשמל08

66,070.00עבודות טיח09

251,813.00עבודות ריצוף וחיפוי10

23,015.00עבודות צביעה11

420,750.00עבודות אלומייום12

636,049.20מערכת מיזוג אויר15

180,000.00מעליות17

233,057.50רכיבים מתועשים בביין22

169,480.00כלוסאות לביסוס מבים ולדיפון23

26,310.00ריהוט וציוד מורכב בבין30

202,187.00גילוי וכיבוי אש כריזה ומוזיקה34

8,453.00מערכות תקשורת ומחשוב35

6,440.00מרחבים מוגים ומקלטים - סימון ושילוט59

5,996,726.70סה"כ

עבודות פתוח 02

עבודות חשמל 02.08

הערות עבודות פיתוח 02.08.01
עבודות הפיתוח בפרויקט זה משולבות הן לעבודות לטובת

המבה, הן עבודות לטובת שירותים לחברות התשתיות והן

עבודות לטובת מחלקת חשמל עיריית מודיעין-מכבים-רעות

העבודות חייבות להיות מתואמות ובאישור חתום ובכתב מכל

אחד מהגורמים להם עשית עבודת התשתית. באחריות

הקבלן לעמוד בכל הדרישות ולבצע את התיאומים ולהציג

למתכן לפי כיסוי החפירה אישור חתום על תקיות

ההתקה. במידה ולא יבוצע כך רשאי המתכן לבקש מהקבלן

לפרק את התשתית ולהתקיה בשית בהתאם לדרישותיו.

קבלן לטובת תשתיות מחלקת חשמל חייב להיות קבלן

המאושר במשרדי מחלקת חשמל עיריית מודיעין מכבים רעות

160ובעל רשיוות וסיווגים הבאים: רשם הקבלים סיווג  

  - תאורת רחוב. כל270-חשמל כללי, רשם הקבלים סיווג  

הציוד לרבות ברגי יסוד, יציקות, עמודים, מגשים ופסים

חייבים לעבור אישור בכתב מול המתכן ומחלקת חשמל

בעירייה, באחריות הקבלן להפיק אישורים אלו.

תשתיות עבור חברת חשמל ישראל חייבים לקבל אישור

ממתכן חברת חשמל וממחלקת תשתיות של חברת חשמל,

באחריות הקבלן להפיק אישורים אלו. תשתיות עבור חברת

בזק חייבים לקבל אישור ממתכן חברת בזק וממחלקת

תשתיות של חברת בזק, באחריות הקבלן להפיק אישורים

אלו.

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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55עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פתוח

02.08.0102.08.01

כבלי החשמל כוללים בתוכם את כל הלשות, סופיות, עלי כבל

מובדלים, עלי כבל פין, מחברים וכל הכרוך להתקה

מושלמת. כל כבילת האלומיום בלי יוצא מן הכלל תכלול על

כבל ייעודית מובדל לחיבור בין אלומיום לחושת. לא יאושר

חיבור כבל אלומיום במישרין לפס או למחבר מהיר ללא פין

מובדל או על כבל מובדלת.

 בכ"כ זה תקפות גם לפרק01 במבה 08כלל הערות של פרק  

זה

0.00סה"כ להערות עבודות פיתוח

מובילים 02.08.02
 מ"מ עם חבל50ציורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר  02.08.02.0502

14.00מ'משיכה 40.00560.00

 מ"מ עם חבל75ציורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר  02.08.02.0512

14.00מ'משיכה 10.00140.00

700.00סה"כ למובילים

מוליכים וכבלים 02.08.03
 מ"מ, טמוים עם בידוד35מוליכי חושת מצופים בחתך  02.08.03.0030

P.V.Cחים בתעלות, לרבות חיבורורות או מומושחלים בצי 

36.00מ'בשי הקצוות 25.00900.00

 ממ"ר4X35) בחתך  XLPE) N2XYכבלי חושת מסוג 02.08.03.0086

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

81.00מ'בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות 25.002,025.00

2,925.00סה"כ למוליכים וכבלים

לוחות חשמל 02.08.05
60.00יח'10KA, כושר יתוק  25Aמאמ"ת זעיר חד-פאזי עד  02.08.05.0070 8.00480.00

, כושר יתוק זרם קצר40Aמאמ"ת זעיר תלת-פאזי עד  02.08.05.0100

10KA'ק189.00 2.00378.00

מבים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות02.08.05.0134

דלת, פלטת הרכבה, פלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט,

שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הדרש להשלמת הח

 כולל סימון בתו תקן מוטבע עלA100 X3קומפלט עד כולל 

4,320.00מ"ר61439הלוח ת"י   2.5010,800.00

תוספת למבה לוח לטובת התאמת הלוח למוגן מים ברמה של02.08.05.0138

IP54הלפחות, כולל גגון איטומים גומיות וכל הדרוש להתק 

2,205.00יח'61439תחת כיפת השמיים סימון בתו תקן מוטבע על הלוח"י   1.002,205.00

 קילו10 מיליאמפר 30, רגישות זרם זליגה  4X40Aממסר פחת  02.08.05.0140

288.00יח'אמפר בלבד 2.00576.00
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56עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פתוח

02.08.0502.08.05

 קילו10 מיליאמפר 30, רגישות זרם זליגה  4X63Aממסר פחת  02.08.05.0150

540.00יח'אמפר בלבד 1.00540.00

171.00יח'.AC-3 אמפר, משטר עבודה 3X20מגען  תלת פאזי עד  02.08.05.0220 2.00342.00

שעון פיקוד דיגיטלי עם תוכית ורזרבה מכית וזמן לפי02.08.05.0250

234.00יח'דרישה. 1.00234.00

 קילואמפר בהגה36 אמפר כושר יתוק  3X100מאמ"תים עד  02.08.05.0932

826.00יח'תרמית ומגטית יתת לכיוון (לרבות ידית רגילה) 2.001,652.00

17,207.00סה"כ ללוחות חשמל

אביזרים 02.08.06
 שקעיםGEWISS 2 של חברת NPLקופסאת שקעי שירות 02.08.06.0200

 אמפר המחיר כולל32 ואחד תלת פאזי בגודל 16חד פאזיים  

765.00יח'מאזים וממסר פחת בהתאם למבוקש 1.00765.00

 מגעיםCEE", 5 אמפר, דגם "63בת תקע להתקה על הטיח  02.08.06.0300

378.00יח'MENNEKES תוצרת IP67מוגן מים  1.00378.00

1,143.00סה"כ לאביזרים

הארקות והגות 02.08.07
אלקטרודת הארקה עשויה ממוט פלדה מצופה חושת, בקוטר02.08.07.0010

 מ' כדוגמת "קופרוולד", מותקת בקרקע3 מ"מ ואורך 19 

לרבות ראש החדרה,חבק חיבור בראש המוט, מחברים בין 

362.00יח'טעים , ושילוט אזהרה 3.001,086.00

 מ"מ40X4פס להשוואת פוטציאלים, עשוי חושת בחתך  02.08.07.0018

 חורים לפחות בקטרים הדרשים,15 ס"מ עם 50ואורך עד  

210.00קומפמבודדי אוקלון, אומים, ברגים ודיסקיות 1.00210.00

 ס"מ50בריכת בטון עגולה (לאלקטרודת הארקה) בקוטר  02.08.07.0022

12.5 ס"מ, לעומס 40 ס"מ עם תקרה ופקק בקוטר 50ועומק  

 ס"מ תחתו20טון +שילוט הפקק . לרבות חפירת בור ו-  

445.00קומפשכבת חצץ. 3.001,335.00

2,631.00סה"כ להארקות והגות

קודות ושוות 02.08.08
קודת מאור עם ציורות ו/או תעלות ובתוכם כבלים, לרבות02.08.08.0010

מ"ז למאור, רגיל,כפול ומחליף וכל המפורט במפרט המיוחד

, קודת ישירה מהלוח ועד למפסק. וו ק' תאורה08.10בסעיף  

171.00יח'לחירום 12.002,052.00
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57עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פתוח

02.08.0802.08.08

קודת כח כולל אביזר סופי, עם ציורות ו/או תעלות ובתוכם02.08.08.0030

 לרבות אביזר סופי וחיבור5x2.5 N2XYכבלים בחתך עד  

 מ"מ עם אביזר גמר הפי וכל23/16לאביזר, ציור בקוטר  

. אביזר יכלול תריסי08.10המפורט במפרט המיוחד בסעיף  

הגה. בית התקע יכלול ויחוזק למסגרת הקופסה/קיר על ידי

252.00ק' ברגי הידוק.2  4.001,008.00

18.00יח'תוספת לאביזר מוגן מים02.08.08.0040 4.0072.00

 מ"מ כביל16קודת תקשורת - טלפון חוץ, ציור בקוטר  02.08.08.0050

 מ"מ  ואביזר גמר לפי הוראות חב' "בזק" - חיבור0.5*2*4 

135.00יח'תקי- תקן בריטי ע"הט/ת"הט. ( לעמדת שומר ושערי 1.00135.00

 עשויה ציורCAT-6Aקודת תקשורת אחודה מושלמת 02.08.08.0720

 כדרש מותקן תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת25בקוטר  

 מסדרת כבליCAT-7לריצוף ו/או בתקרות, לרבות כבל 

GIGA  10 המאם לעבודה בקצבGדרשלרבות אביזר כ 

245.00יח'וחיבור הקודה בשי הקצוות 4.00980.00

4,247.00סה"כ לקודות ושוות

תאי בקרה 02.08.09
הערה:

המחירים כוללים מכסה בטון או פלדה עם כיתוב התשתית

וסמל הרשות, כם מסגרת מרובעת או עגולה לפי בחירת

המזמין

 ס"מ לרבות100 ס"מ ובעומק 60תא בקרה עגול בקוטר  02.08.09.0010

 טון, שילוט,12.5חפירה, התקה, תקרה, מכסה מתאים ל- 

860.00יח'הכת פתחים, איטום וחצץ בתחתית 1.00860.00

860.00סה"כ לתאי בקרה

חפירות, גומחות ובסיסי בטון 02.08.10
הערה:

כל הסעיפים כוללים פיוי החומר החפור לאתר מורשה

ותשלום כל האגרות הדרשות

 ס"מ ועומק40חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב  02.08.10.0009

 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק100 

22.00מ'סופי 25.00550.00

200X65גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פים  02.08.10.0910

 ס"מ לרבות חפירה ו/או חציבה250ס"מ וגובה חיצוי  

3,285.00יח'והתקה 1.003,285.00

3,835.00סה"כ לחפירות, גומחות ובסיסי בטון

סה"כ לעבודות חשמל 
0.00הערות עבודות פיתוח01
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58עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

700.00מובילים02

2,925.00מוליכים וכבלים03

17,207.00לוחות חשמל05

1,143.00אביזרים06

2,631.00הארקות והגות07

4,247.00קודות ושוות08

860.00תאי בקרה09

3,835.00חפירות, גומחות ובסיסי בטון10

33,548.00סה"כ

עבודות פתוח

02.23

כלוסאות יצוקים באתר 02.23

02.23.41

כלוסאות יצוקים באתר 02.23.41
 קידוח30כלוסאות "קטי קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב- 02.23.41.0001

227.00מ' ס"מ בעומק  כלשהוא.45ויציקה קוטר   200.0045,400.00

45,400.00סה"כ לכלוסאות יצוקים באתר

פלדת זיון 02.23.70
4,430.00טוןכלוב זיון לכלוסאות, בכל הקטרים02.23.70.0001 3.0013,290.00

13,290.00סה"כ לפלדת זיון

סה"כ לכלוסאות יצוקים באתר 
45,400.00כלוסאות יצוקים באתר41

13,290.00פלדת זיון70

58,690.00סה"כ

פיתוח האתר 02.40

עבודות פתוח 02.40.01
הערות:

. מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים), כוללים "צורת1 

 ס"מ. גווים בהירים:4דרך", הידוק שתית ושכבת חול בעובי  

לבן, צהוב, ירוק, כוחל וכד' - על בסיס צמט לבן.

. מחירי האלמטים מבטון מזויין כוללים את הזיון, אלא אם2 

אמר אחרת.

לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי30משטח בטון ב-  02.40.01.0050

ס"מ20/20 כל  8ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר  10 

120.00מ"רוהחלקת פי הבטון ו/או בטון סרוק לרבות מישקים. 50.006,000.00

 ס"מ,6ריצוף באבים משתלבות צבעויות בגוון כלשהו בעובי  02.40.01.0250

מטיפוס אוי /אוי קולוק/אוי דקור /דקורית /שילובית /דבלטי 

88.00מ"ראו שו"ע 290.0025,520.00
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59עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פתוח

02.40.0102.40.01

ס"מ גמר אפור  מסוג "יפו"6ריצוף באבים משתלבות בעובי   02.40.01.0260

99.00מ"ראו ש"ע. 660.0065,340.00

ס"מ, מסוג "אריכי אורבו"7ריצוף באבים משתלבות בעובי   02.40.01.0300

301.00מ"ראו ש"ע  במידות שוות גוון וגמר בהתאם לפרט אדריכלי. 200.0060,200.00

ס"מ, מסוג "אבן רובע" או7ריצוף באבים משתלבות בעובי   02.40.01.0310

257.00מ"רס"מ וגמר בהתאם לפרט אדריכלי.10/40ש"ע במידות    80.0020,560.00

ס"מ סופרסטון כדוגמאת אקרשטיין או ש"ע10/20אבן גן   02.40.01.0320

מעלות, גוון90ס"מ  כולל פיה חיצוית 18.75/12.5/50במידות  

90.00מ'וגמר לפי פרט אדריכלי. 290.0026,100.00

 ס"מ על יסוד25 ס"מ ובגובה 17אבן שפה מבטון ברוחב  02.40.01.0330

76.00מ'ומשעת בטון 170.0012,920.00

 בגוון סופרסטון150/150תיחום גומה לעץ מרובע במידות , 02.40.01.0340

479.00קומפאבים טרומיות קוטר פימי .4עשוי מ-    5.002,395.00

 ס"מ, המחיר כולל מכסה75X66.5תעלה טרומית במידות   02.40.01.0350

בטון לעומס קל
1,170.00מ' 50.0058,500.00

ס"מ6ריצוף חיה באבים משתלבות בצבע אפור בעובי   02.40.01.0420

מטיפוס אבן אקו-סטון לריצוף מקז תוצרת אקרשטיין או

גרם"ר300ש"ע לרבות יריעה גיאוטכית במשקל מיימלי של   

ס"מ מחצץ20מוחת ע"ג השתית, שכבה ושאת מקזת בעובי   

 ס"מ חצץ דק5מ"מ ושכבה מיישרת בעובי  4-25גס בדרוג   

100.00מ"ר מ"מ מתחת לרצוף.2-6בדרוג   140.0014,000.00

תוספת למחיר הריצוף המקז מטיפוס אקו סטון עבור הגדלת02.40.01.0430

 ס"מ וספים בעובי5עובי שכבת החצץ הגס המחיר לכל   

5.00מ"רהשכבה. 140.00700.00

292,235.00סה"כ לעבודות פתוח

עבודות בטון יצוק באתר 02.40.02
9.00מ"ר מ"מ - יריעה כפולה כמצע לרצפות0.3פוליאטילן בעובי  02.40.02.0001 135.001,215.00

40.00מ"ר ס"מ5מצע בטון  בעובי  02.40.02.0002 135.005,400.00

 ס"מ הבצוע כולל40   בעובי 30רצפת יסוד לקיר תמך  בטון  ב- 02.40.02.0003

585.00מ"רחציבה / חפירה ומילוי חוזר . 80.0046,800.00

 ס"מ יצוקה ע"ג מצע20   בעובי 30רצפת בייים  בטון  ב- 02.40.02.0004

185.00מ"רמהודק  בקירות התמך 120.0022,200.00

קיר תמך  בעוביים שוים לרבות יציקה של מספר קירות02.40.02.0005

 כולל: חפירה , מילוי חוזר לרבות בין30במקביל , בטון ב- 

3הקירות הפימיים  , עב' איטום ולרבות בצוע קזים בקו " 

1,620.00מ"קעם כיס חצץ ובפזור  עפ"י הקוסטרוקטור . 155.00251,100.00

315.00מ"ר ס"מ30   בעובי 30תקרת  בטון  ב- 02.40.02.0010 55.0017,325.00

225.00מ"ר ס"מ30   בעובי 30רצפת בטון  ב- 02.40.02.0011 55.0012,375.00

1,197.00מ"ר ס"מ20   בעובי 30קיר בטון  ב- 02.40.02.0020 15.0017,955.00
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60עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פתוח

02.40.0202.40.02

1,107.00מ"ר ס"מ30   בעובי 30קיר בטון  ב- 02.40.02.0030 15.0016,605.00

1,030.00מ"ר ס"מ40   בעובי 30קיר בטון  ב- 02.40.02.0040 31.0031,930.00

4,347.00טוןברזל זיון  מסוגים אורכים  וקטרים שוים02.40.02.0050 35.00152,145.00

575,050.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

סה"כ לפיתוח האתר 
292,235.00עבודות פתוח01

575,050.00עבודות בטון יצוק באתר02

867,285.00סה"כ

גיון והשקיה 02.41

גיון והשקיה 02.41.01
מחירי הצרת כוללים: חפירה ו/או חציבה, פיוי החומר

 ס"מ.50החפור לאתר מורשה, הטמה וכיסוי בגובה עד  

מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של  02.41.01.0010

 ס"מ )או לפי המפרט המיוחד(,40-60מ"ק לדום, עובי 20 

46.00מ"קכולל פיזור ויישור בשטח הגיון לפי גבהים מתוכים. 100.004,600.00

6.00מ'6מ"מ  דרג 16ציור פוליאתילן בקוטר   02.41.01.0055 50.00300.00

9.00מ'6מ"מ  דרג . 25ציור פוליאתילן בקוטר   02.41.01.0065 250.002,250.00

12.00מ'6מ"מ  דרג . 32ציור פוליאתילן בקוטר   02.41.01.0120 35.00420.00

14.00מ'6מ"מ דרג 40ציור פוליאתלן בקוטר   02.41.01.0130 60.00840.00

24.00מ'10מ"מ דרג 50ציור פוליאתלין בקוטר   02.41.01.0135 10.00240.00

מ"מ מווסת רע"מ טפים או ען דן או ש"ע, 16טפטוף חום   02.41.01.0140

6.00מ'מ' לקרקע.2מ' , כולל מייצבים כל  0.5ל"ש כל  1.6  500.003,000.00

מ"מ מווסת רע"מ טפים או ען דן או ש"ע, 16טפטוף חום   02.41.01.0145

5.00מ'מ' לקרקע.2מ' , כולל מייצבים כל  1.0ל"ש כל  2.3  125.00625.00

24.00יח'טפטפות.10מ"מ עם  16טבעת מציור   02.41.01.0160 15.00360.00

25.00מ'10מ"מ בדרג 50שרוול פוליאתילן בקוטר   02.41.01.0165 25.00625.00

40.00מ'10מ"מ  בדרג .75שרוול פוליאתילן בקוטר   02.41.01.0200 75.003,000.00

40.00מ'12.5מ"מ בדרג .110או  4בקוטר "  P.V.Cשרוול  .02.41.01.0235 40.001,600.00

לטפטוף ללא הפעלות מופעל ע"י1/2 1ראש מערכת בקוטר "  02.41.01.0335

בקר השקייה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ,מגוף הידראולי

ראשי מפלסטיק,מסן מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדו

יציאה למי3/4גמת א.ר.י או שו"ע ,מגוף אלכסון, ברז גן "  

2,815.00קומפברזייה, ואביזרי חיבור מודול3/4פיקוד, ברז"   1.002,815.00

 הכוללת מגוף1.5תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "  02.41.01.0385

הידראולי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות

408.00קומפממיפול ואביזרי חיבור. 1.00408.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



8/2018מכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  
 - מכרז930מוזיאון מורשת החשמואים -  

61עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פתוח

02.41.0102.41.01

 הכוללת מגוף1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר " 02.41.01.0390

הידראולי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות

253.00קומפממיפול ואביזרי חיבור. 2.00506.00

 ו/או שו"ע מותקן על3/4תוספת עבור שסתום ואקום עמק  " 02.41.01.0395

73.00קומפהפעלה בראש מערכת 3.00219.00

אורלייט" בלום גארד/"פלסגן",2/1100ארון לראש מערכת "  02.41.01.0405

ס"מ בכל15או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת +   

צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן  הארון,

יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקה, ומעול

2,520.00קומפמסטר עיריית מודיעין. 1.002,520.00

855.00יח'מקומי הפועל לפי זמן בקופסה אטומה למים.DC-6מחשב  02.41.01.0480 1.00855.00

270.00קומפשטיפת המקז לפי פרט כולל הגה בארגז ריין ליין או ש"ע.02.41.01.0500 3.00810.00

ס"מ כולל מכסה עם כיתוב80שוחת אביזרים מבטון בקוטר   02.41.01.0530

השקייה וסמל הרשות, (המכסה מבטון או פלדה ומסגרת

1,225.00קומפמרובעת או עגולה לבחירת המזמין) . 4.004,900.00

30-40הכשרת קרקע לשתילה וטיעה, כולל חריש לעומק   02.41.01.0531

ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הדרש לביצוע העבודה

4.00מ"רכגון: שימוש בכלים מכיים וכו'. 250.001,000.00

ליטר,1מיכל בפח  3אספקה וטיעה של צמחים, גודל  ,  02.41.01.0532

7.00יח'שקיות גידול. 750.005,250.00

30.00יח'ליטר פח מיכל.5 - 6אספקה וטיעה של צמחים גודל   02.41.01.0533 45.001,350.00

 מדוד 3-3.5 קוטר גזע '' 9אספקה וטיעת עצים גודל  -  02.41.01.0534

מ', מפותח2ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מיימלי  20 

ליטר לפחות, או מהקרקע באותו100ויפה. ממיכל בפח  

מחיר, מחיר העץ כולל חפירה ו/או חציבה לבור במידות

 ס"מ, פיוי החפירה ו/או החציבה לאתר מורשה150*150*150 

432.00יח'וכל האגרות ומילוי הבור באדמה גגית מאושרת . 15.006,480.00

44,973.00סה"כ לגיון והשקיה

סה"כ לגיון והשקיה 
44,973.00גיון והשקיה01

44,973.00סה"כ

רהוט חוץ 02.42

רהוט חוץ 02.42.01
450.00יח'ליטר בצבעים שוים360מיכלי אשפה   02.42.01.0010 3.001,350.00

מ' מגולוות וצבועה בתור1.20גדר סבכה  מעוצבת בגובה   02.42.01.0020

לפי פרט מעוגת על ראש קיר או יסודות באדמה / רצפת בטון

356.00מ'. 180.0064,080.00
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62עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פתוח

02.42.0102.42.01

צבוע בתור, כולל1.5מאחז יד מציור מגלוון בקוטר  " 02.42.01.0030

מ' לכל היותר, עיגון3כל  3עמודים אכיים מציור בקוטר " 

162.00מ'לקירות לפי פרט אדריכלי 45.007,290.00

ליטר,360מיכלי אשפה  3מסתור  לפחי אשפה  ממתכת עבור   02.42.01.0040

תוצרת קסריה או ש"ע במידות 360Tכדוגמת "אומגה במבוק  

2.27X1.00   6,000.00יח'מטר, ובהתאם לפרט אדריכל.1.1מטר ובגובה 1.006,000.00

ס"מ כולל כל40שורת אבי מסלעה ארגזיות עד גובה   02.42.01.0050

136.00מ'החומרים והעבודה כדרש עפ"י התוכית. 30.004,080.00

חיפוי קירות תומכים מבטון באבן סורה ומסותתת, בדבכים.02.42.01.0060

סוג עיבוד האבן טלטיש/טובזה/מוטבה לפי דרישת האדריכל.

כולל רשת זיון מגולוות, עיגון, קשירת אביםכיחול וכל

342.00מ"רהדרש. 310.00106,020.00

דבכי ראש )קופיג( מאבן סורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 02.42.01.0070

ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל10ס"מ - עובי "ראה"  42 

126.00מ'הפאות הראות . כולל כיחול בגוון האבן . 130.0016,380.00

205,200.00סה"כ לרהוט חוץ

סה"כ לרהוט חוץ 
205,200.00רהוט חוץ01

205,200.00סה"כ

כבישים ופיתוח 02.51

עבודות עפר 02.51.01
המחירים כוללים פיוי החומר לאתר שפך מוסמך וכולל

תשלום כל האגרות הדרשות.

ס"מ, כולל יקוי פסולת, פיוי20חישוף לעומק של עד   02.51.01.0025

3.00יח'בולדרים והורדת צמחיה לרבות פיוי וסילוק. 850.002,550.00

18.00מ"ק מ"ק.10,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי קרקע עד   02.51.01.0030 5,500.0099,000.00

 ס"מ עם20חומר מילוי ברר הכולל מילוי בשכבות של עד  02.51.01.0040

60.00מ"קהידוק מבוקר בגב קירות התמך 550.0033,000.00

360.00מ"ק רטובCLSMמילוי 02.51.01.0050 50.0018,000.00

יישור של שתית לכבישים ומדרכות ("צורת הדרך") ישולם רק02.51.01.0120

3.00מ"ר (+,-)20כאשר עבודות העפר הדרשות הן   850.002,550.00

ס"מ ועד 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ-  02.51.01.0130

 לפי100%ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של  20 

95.00מ"קמודיפייד אאשטו. 460.0043,700.00

198,800.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות אספלט 02.51.02
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63עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פתוח

02.51.0202.51.02

2.00מ"ר ק"ג/מ"ר0.25ריסוס ביטומן (ציפוי מאחה) בשיעור  02.51.02.0010 550.001,100.00

3.50מ"ר ק"ג/מ"ר1.5ריסוס ביטומן (ציפוי מאחה) בשיעור  02.51.02.0020 550.001,925.00

28.00מ"ר"3/4 ס"מ גודל אגרגט 4שכבת בטון אספלט ושאת בעובי  02.51.02.0030 550.0015,400.00

 ס"מ גודל אגרגט6שכבת בטון אספלט מקשרת/ושאת בעובי  02.51.02.0040

40.00מ"ר"1  550.0022,000.00

40,425.00סה"כ לעבודות אספלט

תמרור, צביעה, מעקות בטיחות והסדרי תועה 02.51.03
318.00יח'תמרורי דרך מסוג עירוי לרבות עמוד (בכל גובה)02.51.03.0010 5.001,590.00

 ס"מ,10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  02.51.03.0020

2.00מ'לבן/צהוב/כתום מלא 100.00200.00

צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום02.51.03.0030

22.00מ"רמלא 10.00220.00

22.00מ"רצביעת חיית כים בצבע אפוקסי תקי בגוון כחול02.51.03.0040 20.00440.00

2,450.00סה"כ לתמרור, צביעה, מעקות בטיחות והסדרי תועה

סה"כ לכבישים ופיתוח 
198,800.00עבודות עפר01

40,425.00עבודות אספלט02

2,450.00תמרור, צביעה, מעקות בטיחות והסדרי תועה03

241,675.00סה"כ

סה"כ לעבודות פתוח 
33,548.00עבודות חשמל08

58,690.00כלוסאות יצוקים באתר23

867,285.00פיתוח האתר40

44,973.00גיון והשקיה41

205,200.00רהוט חוץ42

241,675.00כבישים ופיתוח51

1,451,371.00סה"כ
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64עמוד   17/07/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

8/2018סה"כ למכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  

סה"כ סכום פרקים לפי מבים (לא כולל החות/תוספות ברמת המבים)
69,125.00סה"כ לעבודות עפר01

2,325,440.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר02

11,300.00סה"כ לעבודות ביה04

177,500.00סה"כ לעבודות איטום05

443,099.00סה"כ לגרות ומסגרות אומן06

228,090.00סה"כ למתקי תברואה07

552,096.00סה"כ לעבודות חשמל08

66,070.00סה"כ לעבודות טיח09

251,813.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי10

23,015.00סה"כ לעבודות צביעה11

420,750.00סה"כ לעבודות אלומייום12

636,049.20סה"כ למערכת מיזוג אויר15

180,000.00סה"כ למעליות17

233,057.50סה"כ לרכיבים מתועשים בביין22

228,170.00סה"כ לכלוסאות יצוקים באתר23

26,310.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבין30

202,187.00סה"כ לגילוי וכיבוי אש כריזה ומוזיקה34

8,453.00סה"כ למערכות תקשורת ומחשוב35

6,440.00סה"כ למרחבים מוגים ומקלטים - סימון ושילוט59

867,285.00סה"כ לפיתוח האתר40

44,973.00סה"כ לגיון והשקיה41

205,200.00סה"כ לרהוט חוץ42

241,675.00סה"כ לכבישים ופיתוח51

8/2018סה"כ למכרז להקמת מבה עבור מוזיאון מורשת  

5,996,726.70מרכז מורשת   מודיעין01

1,451,371.00עבודות פתוח02

7,448,097.70סה"כ

1,266,176.61          17.00%מע"מ

8,714,274.31סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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