עיריית באר יעקב
קאנטרי באר יעקב
חוברת  -2כתב כמויות

רשימת יועצים:
איש קשר

רימה לבדב
אלכס
טרבינסקי
נחמן
אטשטיין
שלמה
אילון
טוביס
סיגל קינן
דב
בורנשטיין

תפקיד

מהנדסת
המועצה
מנהל
פרוייקט
אדריכל
ומנהל
תכנון
מדידיה
יועץ
אינסטלציה
ומ.א
יועצת
בטיחות
ונגישות
חשמל

יפעת
קירמה
שמעון פרץ

קונסטרוקצ
יה
תנועה

משה חורי

יועץ
תקשורת

דוד גת
ישראל שריג
מולי ויתקין

יועץ פיתוח,
ניקוז
כמאי
מעליות

חברה

המועצה המקומית באר
יעקב
עתיד מהנדסים
גלפז אדריכלות והנדסה
בע"מ
נתן שלסינגר
אילון טוביס מהנדסים
יועצים בע"מ
אילן כרמון בטיחות
בע"מ
ד .בורנשטיין הנדסת
חשמל בע"מ
ק.ד מהנדסים בע"מ

טלפון

נייד

08-9785411

050-9234187

פקס

דוא"ל

rima@b-y.org.il

072-2215950

054-8163459

072-2215954

alex@atid-eng.co.il

09-8996371

050-5231118

09-8996374

office@galpaz-arch.com

03-9523332
04-8341099

0542320015
050-5337098

03-9522628

office@dnts.co.il
tobis1@netvision.net.il

054-7591035

sigal.keynan@gmail.co
m

09-7665471

054-4424083

b-eng@zahav.net.il

077-2705677

052-4732932

office@kirmadery.co.il

פרץ -סלע הנדסה
אזרחית
בע"מ
C-T

08-9212702

shimon@ps-eng.com

08-9212608
03-5323200

054-5333588

03-7255936

moshe@c-t.co.il

דוד גת

03-5496817

052-3870912

03-5496768

gdlandarch@gmail.com

ישראל שריג
וי.אי.אס הנדסה בע"מ

03/9414478
09-8857472

050-5310320

03-9414479
09-8857473

i2sarig@netvision.net.il
vis@vis.co.il

מרץ 2020

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'001 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  01.01תנאים כללים ועבודות עפר
תת פרק  01.01.01תנאים כללים
הפרויקט הינו בבאר יעקב .
על הקבלן לקחת בחשבון מחירי היחידה בצוע
העבודה באזור מאוכלס בצפיפות עם הגבלות
תנועה  .העבודה הינה בצמידות למבנים
קיימים .
הקבלן יפנה את הפסולת במקום מדי יום ביומו
 .פינוי הפסולת הינו חלק בלתי נפרד
מעבודות הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד .
פינוי הפסולת יבוצע לאתר שפיכה מורשה ע"י
הרשויות  .על הקבלן לשמור על ניקיון מוחלט
בכל האזורים הצבוריים  .הקבלן הראשי יתן
שרותים לקבלני משנה של המזמין עפ"י
הצורך כ"ו  -השרותים יהיו פתיחת פתחים
וסגירתם  ,סתותי בטון כולל ניקיון אחרי קבלני
המשנה  ,עזרה בסימונים  ,תקוני צבע .עלות
השרותים כלולה במחירי היחידה של הקבלן
וללא כל תוספת תשלום  . .על הקבלן להמציא
למזמין את כל הבטוחים הנדרשים לצורך בצוע
העבודה  .על הקבלן למנות אחראי בטיחות
עפ"י החוק .
הכמויות בכתב הכמויות הינן באומדנה .
על הקבלן לתאם את כל הסדרי התנועה ובצוע
מול הרשויות ולהכליל הנ"ל בהוצאות
עבודתו  ,לא ישולם על הנ"ל בנפרד.
שרותי מנהל עבודה מוסמך האחראי
לבטיחות .לכל אורך תקופת הבצוע ולכל
משך הבצוע היומי .העדרות מנהל העבודה
מכל סיבה שהיא תגרום להפסקה מיידית של
העבודות באתר ועל חשבון הקבלן .
סה"כ  01.01.01תנאים כללים

תת פרק  01.01.03חפירה
בכל מקום שבו מצוין חפירה הכוונה לחפירה ו/
או חציבה .
להעברה בתת פרק 01.01.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 002/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'002 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

פינוי עודפי חפירה ועפר כלול במחיר העבודה
וללא תוספת תשלום .
עב' החפירה  /חציבה כוללות מילוי חוזר
בשכבות של  20ס"מ לרבות הידוק .
לצורך אישור כמויות ביצוע לסעיפי עבודות
עפר )מילוי ו/או חפירה( על הקבלן להכין
תוכנית מפה מצבית לפני ואחרי הביצוע.
התוכניות יוכנו ע"י מודד מוסמך ויאושרו
בחתימתו .במקרים בהם קיימת תוכנית מודד
מצבית קודם ביצוע העבודה תשמש תוכנית זו
כבסיס לחישוב )למעט במקרים בהם יתברר כי
נעשו שינויים בשטח קודם תחילת העבודה(.
הכנת תוכניות המדידה הינן חלק מתכולת
המחירים ולא ישולם עבורן.
 01.01.03.0020חישוף שטח לעומק  25ס"מ כולל סילוק פסולת
 ,והכולל עשביה ,צמחיה ,עצים  ,אספלט וכ"ו.

מ "ר

1,250.00

15.00

18,750.00

 01.01.03.0250חפירה לבריכות במידות שונות
.

מ"ק

150.00

55.00

8,250.00

 01.01.03.0260חפירה לבורות  ,קורות יסוד וכ"ו

מ"ק

50.00

85.00

4,250.00
31,250.00

סה"כ  01.01.03חפירה

תת פרק  01.01.04מילוי מובא
 01.01.04.0010מילוי מובא סוג א לרבות מילוי שכבות
 20ס"מ והידוק לרמת צפיפות של 98%
מוד .אשהו

מ"ק

250.00

75.00

18,750.00

 01.01.04.0230הידוק מבוקר של מילוי עפר מקומי .

מ"ק

250.00

6.00

1,500.00

מ "ר

1,250.00

10.00

12,500.00

 01.01.04.0250הידוק מבוקר של שתית
.

של

ע"י  8מעברי מכבש

סה"כ  01.01.04מילוי מובא

32,750.00

סה"כ  01.01תנאים כללים ועבודות עפר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

64,000.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 003/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'003 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  01.02.01יסודות וקורות יסוד
 01.02.01.0020קורות יסוד ב 30-ברוחב  20-30ס"מ
ובגבהים שונים

מ"ק

5.00

900.00

4,500.00

 01.02.01.0030קורות יסוד ב 30-ברוחב  40-50ס"מ
ובגבהים שונים

מ"ק

15.00

850.00

12,750.00

 01.02.01.0052ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ כמצע לקורות
יסוד ברוחב 20- 30ס"מ

מטר

85.00

55.00

4,675.00

 01.02.01.0055ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ כמצע לקורות
יסוד ברוחב40 -50-ס"מ

מטר

110.00

65.00

7,150.00

 01.02.01.0075עמודוני יסוד וראשי כלונס ב.30-

מ"ק

13.00

800.00

10,400.00
39,475.00

סה"כ  01.02.01יסודות וקורות יסוד

תת פרק  01.02.02מרצפים ורצפות
 01.02.02.0010ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ

מ "ר

1,150.00

55.00

63,250.00

 01.02.02.0020יריעת פוליאטילן בעובי  0.3מ"מ כפולה ע"ג
מצע .

מ "ר

1,210.00

8.00

9,680.00

 01.02.02.0025בטון רזה בעובי 5ס"מ כמצע לרצפה .

מ "ר

1,150.00

30.00

34,500.00

 01.02.02.0045מרצפי בטון בעובי 20ס"מ ב 30-יצוקים על
מצע.

מ "ר

60.00

195.00

11,700.00

 01.02.02.0060מרצפי בטון בעובי 25ס"מ ב 30-יצוקים על
מצע.

מ "ר

1,150.00

230.00

264,500.00
383,630.00

סה"כ  01.02.02מרצפים ורצפות

תת פרק  01.02.03קירות ועמודים
 01.02.03.0010קירות בטון ב 30 -בעובי 10ס"מ.

מ"ק

10.00

1,500.00

15,000.00

 01.02.03.0015קירות בטון ב 30 -בעובי  20-25ס"מ.

מ"ק

375.00

1,400.00

525,000.00

 01.02.03.0020קירות בטון ב 30 -בעובי 30-35ס"מ.

מ"ק

20.00

1,270.00

25,400.00

 01.02.03.0040עמודים במידות שונות ב. 30-

מ"ק

10.00

1,500.00

15,000.00

להעברה בתת פרק 01.02.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

580,400.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 004/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'004 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 01.02.03.0050עמודים עגולים יצוקים בתבנית פח חדש
עם חירוץ עפ"י האדריכל במידות שונות
ב. 30-

סך הכל
580,400.00

מ"ק

12.00

2,000.00

סה"כ  01.02.03קירות ועמודים

24,000.00
604,400.00

תת פרק  01.02.04קורות ,מעקות
וחגורות
 01.02.04.0020קורות עליונות ,תחתונות, ,תלויות ב30
במידות שונות לרבות בצוע בשפוע
.לרבות בצוע גרע לעבודות איטום במידות
שונות .לרבות גמר בטון חלק וחשוף בתבניות
פח .
 01.02.04.0030שן בטון להשענת
במידות שונות ב.30 -

מ"ק

225.00

1,250.00

281,250.00

תקרות לוח"דים
1,500.00

מ"ק

281,250.00

סה"כ  01.02.04קורות ,מעקות וחגורות

תת פרק  01.02.05תקרות וגגות
 01.02.05.0010תקרות בטון ב 30 -בעובי  20ס"מ.

מ "ר

18.00

285.00

5,130.00

 01.02.05.0020תקרות בטון ב 30 -בעובי  25ס"מ.

מ "ר

22.00

340.00

7,480.00

 01.02.05.0028תקרות בטון ב 30 -בעובי  30ס"מ.

מ "ר

1,400.00

360.00

504,000.00

 01.02.05.0910טופינג בעובי  5ס"מ מדידה מעל הקמבר
בלבד ב.30-

מ "ר

850.00

47.00

39,950.00
556,560.00

סה"כ  01.02.05תקרות וגגות

תת פרק  01.02.06יציקות ביניים ושונות
 01.02.06.0070יסודות שונים במידות שונות למערכות לרבות
איזוצף .

מ"ק

3.00

1,479.00

4,437.00

 01.02.06.0080הגבהות בטון בעובי  10ס"מ לרבות סגירת
פירי מערכות .

מ "ר

10.00

64.00

640.00

 01.02.06.0132תוספת בטון ב 40-במקום ב ) 30-לסעיפים
שלא מצויין בהם ב(40-

מ"ק

100.00

50.00

5,000.00

להעברה בתת פרק 01.02.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

10,077.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 005/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'005 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
10,077.00

 01.02.06.0142פיגום למעלית קומפלט עפ"י הנחיות חברת
המעליות לרבות פרוקו בשלבים .

קומפ'

 01.02.06.0152ביטון משקופי המעלית עפ"י הנחיות חב'
המעליות .

יח'

1.00

2.00

3,500.00

400.00

3,500.00

800.00

 01.02.06.0162משטחים משופעים בעוביים שונים  .הבצוע
כולל סתות בקיר  +עיגון המשטחים בקירות
עפ"י פרטי המהנדס .

מ"ק

15.00

1,100.00

16,500.00

 01.02.06.0172משולשי בטון למדרגות במידות שונות

מטר

100.00

65.00

6,500.00
37,377.00

סה"כ  01.02.06יציקות ביניים ושונות

תת פרק  01.02.07פלדת זיון
 01.02.07.0020מוטות פלדה מצולעים /עגולים לזיון בטון.

טון

90.00

4,500.00

405,000.00

 01.02.07.0030רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון.

טון

90.00

4,800.00

432,000.00

סה"כ  01.02.07פלדת זיון

837,000.00

סה"כ  01.02עבודות בטון יצוק באתר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

2,739,692.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 006/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'006 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  03אלמנטים דרוכים וטרומים

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.03אלמנטים דרוכים וטרומים
תת פרק  01.03.01לוח"דים
 01.03.01.0010פלטות חלולות ודרוכות )לוח"דים( ,בטון ב50-
בעובי  26ס"מ  ,מורכבות באתר ,המחיר כולל
את חוטי הדריכה  ,אמצעי ההובלה והנפה וכן
את הדיוס בין הפלטות .

מ "ר

 01.03.01.0020פלטות חלולות ודרוכות )לוח"דים( ,בטון ב50-
בעובי  28ס"מ  ,מורכבות באתר ,המחיר כולל
את חוטי הדריכה  ,אמצעי ההובלה והנפה וכן
את הדיוס בין הפלטות .

מ "ר

 01.03.01.0025פלטות חלולות ודרוכות )לוח"דים( ,בטון ב50-
בעובי  35ס"מ  ,מורכבות באתר ,המחיר כולל
את חוטי הדריכה  ,אמצעי ההובלה והנפה וכן
את הדיוס בין הפלטות .

מ "ר

470.00

175.00

200.00

320.00

340.00

430.00

150,400.00

59,500.00

86,000.00

סה"כ  01.03.01לוח"דים

295,900.00

סה"כ  01.03אלמנטים דרוכים וטרומים
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

295,900.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 007/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'007 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  04עבודות בניה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.04עבודות בניה
תת פרק  01.04.01בניה בבלוקים
עבודות הבניה כוללות חגורות בטון אנכיות
ואופקיות לרבות ברזל הזיון שבהן וכל
החיבורים לקירות .
 01.04.01.0010בניה בבלוקי בטון עובי  10ס"מ.

מ "ר

750.00

135.00

101,250.00

 01.04.01.0020בניה בבלוקי בטון עובי  20ס"מ.

מ "ר

135.00

170.00

22,950.00

סה"כ  01.04.01בניה בבלוקים

124,200.00

סה"כ  01.04עבודות בניה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

124,200.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 008/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'008 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  05עבודות איטום

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.05עבודות איטום
תת פרק  01.05.13איטום גגות ביריעות
ביטומניות משוכללות
 01.05.13.0050איטום גגות שטוחים ב 2-שכבות של יריעות
ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר
 ,SBSבעובי  4מ"מ ,מסוג "פוליפז  "4Rאו
"ביטומגום  "4Rאו "ספירפלקס  4Rלבן"
או"ישראנובה  "4Rאו ש"ע ,עם שריון לבד
פוליאסטר וציפוי עליון מחול .היריעות בשכבה
התחתונה מולחמות לתשתית  ,הבצוע כולל
פריימר ויריעת מחסום אדים ,אגרגט לבן
מוטבע ביריעת האיטום העליונה.

מ "ר

 01.05.13.0060איטום רולקות הכולל רולקת בטון
במידות  6/6ס"מ ב 2-שכבות של רצועות
חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות פלסטומריות
מושבחות בפולימר  ,APPבעובי  4מ"מ ,עם
שריון לבד פוליאסטר .רצועת חיזוק
תחתונהברוחב  30ס"מ עם ציפוי חול ורצועות
חיפוי עליונות ברוחב  45ס"מ עם ציפוי
אגרגט .לרבות פריימר ביטומני וחיזוק היריעה
עם פרופיל אלומיניום  +מסטיק

מטר

 1200/40בעוביים שונים ובממוצע
 01.05.13.0070בטקל
של  20ס"מ מדידה בהטל אופקי
 01.05.13.0080מדה בטון
אופקי

1,300.00

250.00

110.00

45.00

143,000.00

11,250.00

מ "ר

1,300.00

100.00

130,000.00

מ "ר

1,300.00

55.00

71,500.00

בעובי של  5ס"מ מדידה בהטל
355,750.00

סה"כ  01.05.13איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 009/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'009 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  05עבודות איטום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.05.23איטום רצפות מבנים
ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות
משוכללות
 01.05.23.0010איטום בטון רזה ב2של שכבות יריעות
ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר
 SBSמסוג  , Rכדוגמת "פוליפז  5Rחול" או
"ביטומגום  5Rשחור" או "ספירפלקס 5R
שחור" או "ישראנובה  5Rשחור" או ש"ע
בעובי  5מ"מ ,המולחמות ע"ג פריימר ביטומני
מסוג " "GS-474ומריחת בונד קריט מלמעלה
הכל קומפלט עפ"י מפרטי יועץ האיטום
לרבות רולקות וכ"ו הכלולות במחיר ולא
נמדדות .

מ "ר

1,150.00

63.00

סה"כ  01.05.23איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות משוכללות

72,450.00
72,450.00

תת פרק  01.05.28איטום רצפות חדרים
רטובים
 01.05.28.0020איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים
ביטומניים אלסטומריים מסוג "מסטיגום ספיד
" או ש"ע ,לרבות פריימר ביטומני  2 ,שכבות
ציפוי בכמות כוללת 4.5ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי
יבש בעובי של  2.5מ"מ הכל קומפלט עפ"י
מפרטי יועץ האיטום

מ "ר

1,050.00

95.00

סה"כ  01.05.28איטום רצפות חדרים רטובים

99,750.00
99,750.00

תת פרק  01.05.29איטום מחיצות
בחדרים רטובים
 01.05.29.0012איטום מחיצות או לוחות חיפוי מגבס ירוק או
מחיצות בטון או בלוק מטויח בחדרים רטובים
מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן
במערכת איטום כדוגמת סיקה טופ סיל 107
.

מ "ר

1,750.00

95.00

סה"כ  01.05.29איטום מחיצות בחדרים רטובים

166,250.00
166,250.00

תת פרק  01.05.34איטום קירות התזת
כמיפרן
 01.05.34.0040איטום קירות בהתזת מסטיגום ספריי לרבות
פריימר ביטומני והדבקת פלטות הגנה
מפוליסטירן מוקצף  F-30בעובי 5ס"מ

מ "ר

100.00

סה"כ  01.05.34איטום קירות התזת כמיפרן
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 010/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'010 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  05עבודות איטום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.05.35איטום קירות עם חיפוי
HPL
 01.05.35.0022איטום קירות עם גמר  HPLבציפוי צמנטי
+פריימר מסטיגום מסטיגום ספריי וגמר התזת
פוליאוריטן מוקצף בעובי  3ס"מ .

מ "ר

850.00

85.00

סה"כ  01.05.35איטום קירות עם חיפוי HPL

72,250.00
72,250.00

תת פרק  01.05.63איטום תפרי
התפשטות והפסקות יציקה ברצפות
וקירות תת-קרקעיים
 01.05.63.0035עצר מים כימי מפוליאוריתן מסוג "SW ELL S
 "SIKAאו ש"ע לאיטום הפסקת יציקה ,בחתך
 20/10מ"מ

מטר

50.00

100.00

סה"כ  01.05.63איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים

5,000.00
5,000.00

תת פרק  01.05.70בידוד תרמי ואקוסטי
 01.05.70.0080בידוד תרמי לגגות עם לוח רונדופן עובי 5
ס"מ

מ "ר

1,300.00

40.00

סה"כ  01.05.70בידוד תרמי ואקוסטי

52,000.00
52,000.00

תת פרק  01.05.72איטום מעברי צנרת
בגג או קירות
 01.05.72.0001איטום מעברי צנרת הכוללים יציקת בטון
סביב מעבר הצנרת ואיטום עפ"י הפרטים ,
במידות שונות לרבות קטנות .

מ "ר

25.00

250.00

סה"כ  01.05.72איטום מעברי צנרת בגג או קירות

6,250.00
6,250.00

תת פרק  01.05.80איטום מעברי אש
 01.05.80.0010איטום מעברי אש לרבות יציקת בטון בעובי
של  15ס"מ  .לרבות ברזל זיון וקוצים .

מ "ר

 01.05.80.0020איטום מעברי אש בפתחים עד  0.2מ"ר ,
האיטום כולל צמר סלעים במשקל מרחבי
 160ק"ג  /מ"ק בעובי " 2מסוג B747-50
תוצרת חב'  NULLIFIREעומד בבדיקות
 BS476ל 2שעות לרבות מסטיק בהיקף
התעלות .

יח'

25.00

20.00

255.00

170.00

להעברה בתת פרק 01.05.80
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

6,375.00

3,400.00
9,775.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 011/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'011 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  05עבודות איטום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 01.05.80.0210איטום מעברים לצינורות חשמל או/ו תקשורת
נגד התפשטות אש הכולל "אגריאש" בעובי
של  10ס"מ לרבות רשת להנחה  .קומפלט
למ"ר.

סך הכל
9,775.00

מ "ר

25.00

298.00

סה"כ  01.05.80איטום מעברי אש

7,450.00
17,225.00

תת פרק  01.05.81אישור מעבדה
 01.05.81.0001אישור מעבדה לבדיקת איטום ממ"מ כהכנה
לאישור המסננים

קומפ'

1.00

1,000.00

1,000.00

סה"כ  01.05.81אישור מעבדה

1,000.00

סה"כ  01.05עבודות איטום
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

847,925.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 012/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'012 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.06עבודות נגרות ומסגרות אומן
תת פרק  01.06.01עבודות נגרות
 01.06.01.0010דלת עץ במידות  105/222ס"מ לרבות משקוף
פלב"מ עפ"י פריט נ1-

יח'

3.00

4,000.00

12,000.00

 01.06.01.0030דלת עץ שירותי נכים במידות  110/222ס"מ
לרבות משקוף פלב"מ עפ"י פריט נ2-

יח'

2.00

4,000.00

8,000.00

 01.06.01.0040דלת עץ שירותי נכים במידות  120/222ס"מ
לרבות משקוף פלב"מ עפ"י פריט נ2*-

יח'

1.00

4,250.00

4,250.00

 01.06.01.0050דלת עץ כולל צוהר עגול במידות 135/222
ס"מ ,ידית בהלה ומשקוף פלב"מ עפ"י פריט
נ3-

יח'

7.00

5,000.00

35,000.00

 01.06.01.0060דלת עץ במידות  110/222ס"מ לרבות
משקוף פלב"מ עפ"י פריט נ4-

יח'

4.00

4,000.00

16,000.00

 01.06.01.0070דלת עץ כולל צוהר עגול במידות 110/222
ס"מ לרבות משקוף פלב"מ עפ"י פריט נ5-

יח'

2.00

4,500.00

9,000.00

 01.06.01.0080דלת עץ במידות  95/222ס"מ לרבות
משקוף פלב"מ עפ"י פריט נ7-

יח'

2.00

4,000.00

8,000.00

 01.06.01.0090דלת עץ במידות  80/222ס"מ לרבות משקוף
פלב"מ עפ"י פריט נ8-

יח'

19.00

3,750.00

71,250.00

 01.06.01.0100דלת עץ במידות  100/222ס"מ לרבות
משקוף פלב"מ עפ"י פריט נ9-

יח'

3.00

4,000.00

12,000.00

 01.06.01.0110דלפק קבלה עפ"י פריט נ10-

יח'

1.00

9,000.00

9,000.00

 01.06.01.0120דלפק מדריכים עפ"י פריט נ10*-

יח'

1.00

8,000.00

8,000.00

 01.06.01.0130ספסל למלתחות עפ"י פריט נ11-

מטר

11.00

500.00

5,500.00

 01.06.01.0140לוקרים+ספסל עפ"י פריט נ12-

מטר

21.00

2,500.00

52,500.00

 01.06.01.0150כוורת במידות  880/120ס"מ עפ"י פריט נ13-

קומפ'

1.00

14,000.00

14,000.00

 01.06.01.0160לוקרים עפ"י פריט נ14-

מטר

7.00

2,500.00

17,500.00
282,000.00

סה"כ  01.06.01עבודות נגרות

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 013/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'013 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.06.02עבודות מסגרות
 01.06.02.0020דלת פח+רפפה במידות  110/222ס"מ עפ"י
פריט מ5-

יח'

1.00

4,300.00

4,300.00

 01.06.02.0021מעקה פלדה עפ"י פריט מ7-

מטר

14.00

800.00

11,200.00

 01.06.02.0022מאחז יד פלדה עפ"י פריט מ*7-

מטר

31.00

175.00

5,425.00

 01.06.02.0030דלת אש עם מנגנון בהלה במידות 135/222
ס"מ עפ"י פריט מ12-

יח'

1.00

6,500.00

6,500.00

 01.06.02.0050דלת ממ"מ במידות  90/200ס"מ עפ"י פריט
מ13-

יח'

2.00

3,500.00

7,000.00

 01.06.02.0060חלון הדף מוסדי במידות  100/100ס"מ עפ"י
פריט מ14-

יח'

3.00

3,300.00

9,900.00

 01.06.02.0070צ"א קוטר " 8עפ"י פריט מ15-

יח'

2.00

475.00

950.00

 01.06.02.0080צ"א קוטר " 4עפ"י פריט מ16-

יח'

2.00

375.00

750.00

 01.06.02.0090צ"א קוטר " 8עפ"י פריט מ17-

יח'

4.00

475.00

1,900.00

 01.06.02.0100מעקות אחיזה לנכים עפ"י פריט מ18-

יח'

2.00

650.00

1,300.00

 01.06.02.0120מעקות אחיזה לנכים עפ"י פריט מ19*-

יח'

5.00

650.00

3,250.00

 01.06.02.0140מעקה סיקוריט למדרגות בגובה  110ס"מ
עפ"י פריט מ21-

מטר

 01.06.02.0145מעקה למדרגות עפ"י פריט מ21*-

מטר

50.00

1,350.00

67,500.00

1,350.00

 01.06.02.0150מעקה סיקוריט בגובה  150ס"מ עפ"י פריט
מ21**-

מטר

76.00

1,650.00

125,400.00

 01.06.02.0160תעלת ניקוז במלתחות עפ"י פריט מ22-

מטר

40.00

850.00

34,000.00

 01.06.02.0170דלת אש במידות  105/222ס"מ עפ"י פריט
מ23-

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

 01.06.02.0180ארון הידרנט כיבוי אש במידות  100/120ס"מ
עפ"י פריט מ42-

יח'

5.00

1,100.00

5,500.00

להעברה בתת פרק 01.06.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

289,875.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 014/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'014 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
289,875.00

 01.06.02.0181ארון הידרנט כיבוי אש במידות  130/120ס"מ
עפ"י פריט מ*42-

יח'

1.00

1,300.00

1,300.00

 01.06.02.0182ארון הידרנט כיבוי אש במידות  120/120ס"מ
עפ"י פריט מ42**-

יח'

1.00

1,200.00

1,200.00

 01.06.02.0190דלת פח לארון מערכות במידות  80/220ס"מ
עפ"י פריט מ43-

יח'

1.00

1,350.00

1,350.00

 01.06.02.0195דלת פח לארון מערכות במידות  100/220ס"מ
עפ"י פריט מ43*-

יח'

1.00

1,700.00

1,700.00

 01.06.02.0200דלת פח לארון מערכות במידות  300/220ס"מ
עפ"י פריט מ44-

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

 01.06.02.0210דלת פח לארון מערכות במידות  250/220ס"מ
עפ"י פריט מ45-

יח'

1.00

4,125.00

4,125.00

 01.06.02.0220דלת פח לארון מערכות במידות  210/220ס"מ
עפ"י פריט מ46-

יח'

2.00

3,500.00

7,000.00

 01.06.02.0230דלת פח לארון מערכות במידות  150/220ס"מ
עפ"י פריט מ47-

יח'

2.00

2,500.00

5,000.00

 01.06.02.0240דלת פח לארון מערכות במידות  130/130ס"מ
עפ"י פריט מ48-

יח'

1.00

1,300.00

1,300.00

 01.06.02.0250דלת פח לארון מערכות במידות 230/220
ס"מ עפ"י פריט מ49-

יח'

1.00

3,800.00

3,800.00

 01.06.02.0260דלת פח לארון מערכות במידות 510/220
ס"מ עפ"י פריט מ51-

יח'

1.00

8,500.00

8,500.00

 01.06.02.0270רפפת מתכת מגולוונת וצבועה להסתרה
על הגג בגובה  200ס"מ עפ"י פריט מ52-

מטר

102.00

2,000.00

204,000.00

 01.06.02.0280רפפה מגולוונת וצבועה בגובה  90ס"מ עפ"י
פריט מ54-

מטר

16.00

16,000.00

256,000.00

 01.06.02.0290ציוד לתא שירותים ומקלחת נגישה לרבות
מיטה מטיפוס  2וכל האביזרים הנלווים עפ,י
פריט מ57-

קומפ'

1.00

5,500.00

להעברה בתת פרק 01.06.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

5,500.00
795,650.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 015/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'015 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
795,650.00

 01.06.02.0300ציוד לתא שירותים נגיש לרבות כל האביזרים
הנלווים עפ,י פריט מ58-

קומפ'

1.00

1,300.00

1,300.00

 01.06.02.0310ציוד לתא שירותים נגיש לרבות כל האביזרים
הנלווים עפ,י פריט מ59-

קומפ'

1.00

1,300.00

1,300.00

 01.06.02.0320זוג מאחזי יד ללוקרים עפ"י פריט מ60-

יח'

2.00

1,200.00

2,400.00

 01.06.02.0330דלתות לארון מערכות במידות  330/220ס"מ
עפ"י פריט מ61-

יח'

1.00

5,500.00

5,500.00

 01.06.02.0340רפפה לשחרור עשן במידות  100/40ס"מ עפ"י
פריט מ62-

יח'

1.00

500.00

500.00
806,650.00

סה"כ  01.06.02עבודות מסגרות

תת פרק  01.06.03אלמנטים מתועשים
 01.06.03.0010מחיצה בין משתנות עפ"י פריט מת1-

יח'

3.00

800.00

2,400.00

 01.06.03.0020דלתות מקלחות ומחיצות סדרת פלטיניום של
מנל או ש"ע עפ"י פריט מת2-

קומפ'

10.00

1,500.00

15,000.00

 01.06.03.0030שער כנף חשמלי משווק ע"י "אותות" או ש"ע
עפ"י פריט מת3-

קומפ'

1.00

12,000.00

12,000.00

 01.06.03.0040סבסבת טרי-פוד )תלת זרוע( משווק ע"י
"אותות" או ש"ע עפ"י פריט מת4-

קומפ'

1.00

15,000.00

15,000.00

 01.06.03.0050מתקן החתלה מתקפל עפ"י פריט מת6-

קומפ'

3.00

 01.06.03.0080מי קר קולר למוסדות עפ"י פריט מת9-

קומפ'

4.00

2,500.00

10,000.00

 01.06.03.0090מייבש ידיים עפ"י פריט מת10-

קומפ'

6.00

1,800.00

10,800.00

 01.06.03.0100מייבש שיער חשמלי עפ"י פריט מת11-

קומפ'

5.00

750.00

3,750.00

 01.06.03.0110סבוניה מנירוסטה עפ"י פריט מת12-

קומפ'

17.00

400.00

6,800.00

 01.06.03.0120מתקן לניגוב ידיים עפ"י פריט מת13-

קומפ'

8.00

600.00

4,800.00

 01.06.03.0130מייבש בגדי ים עפ"י פריט מת14-

קומפ'

5.00

להעברה בתת פרק 01.06.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

80,550.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 016/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'016 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
80,550.00

 01.06.03.0140מראה במידות  60/100ס"מ עפ"י פריט
מת15-

יח'

15.00

400.00

6,000.00

 01.06.03.0150מראה במידות  240/100ס"מ עפ"י פריט
מת16-

יח'

2.00

1,600.00

3,200.00

 01.06.03.0160מראה במידות  50/175ס"מ עפ"י פריט
מת17-

יח'

2.00

550.00

1,100.00

 01.06.03.0170מראה במידות ? ס"מ עפ"י פריט מת18-

יח'
90,850.00

סה"כ  01.06.03אלמנטים מתועשים

תת פרק  01.06.04מחיצה ניידת
 01.06.04.0010מחיצה ניידת
התקרה

באורך כ  11.5ובגובה עד
קומפ'

1.00

100,000.00 100,000.00

סה"כ  01.06.04מחיצה ניידת

100,000.00

סה"כ  01.06עבודות נגרות ומסגרות אומן
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

1,279,500.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 017/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'017 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  07מתקני תברואה במבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.07מתקני תברואה במבנה
תת פרק  01.07.01כלים
סניטריים-התקנה ואספקה -הכלים לפי
הפריסות באדריכלות
כלים סניטריים מתוצרת אידיאל סטנדט
כמשווק ע"י גולדשטיין קרמיקה או
ש"ע-באישור מראש מאדריכל ולפי פריסות
שבאדריכלות.מחירי סעיפים כוללים אספקה
והקנה מושלמת כולל אביזרים לחבור מים
דלוחין וביוב קומפלט
 01.07.01.0020אסלה תלויה מדגם אידיאל סטנדרט דגם אקו
סיפליסיטי כולל מיכל הדחה סמוי אידיאל
סטנדרט דגם דיאגרמה כולל מכסה כבד
אריאל כולל לחצן הפעלה אידיאל סטנדרט
ריבר לבן מחובר למים עם ברז ניל וצינור
מתכתי גמיש ומחובר לביוב.

קומפ'

 01.07.01.0030מקלחת מים עם אינטרפוץ  3דרך אידיאל
סטנדרט דולומית עם ברז עירבוב בעל ידית
עם ראש מקלחת אידיאל סטנדרט אנטי ונדלי
כולל קו נחושת בין ברז וראש מקלחת.

קומפ'

27.00

32.00

900.00

800.00

24,300.00

25,600.00

 01.07.01.0040כיור רחצה אובלי תחתון אידיאל סטנדרט
 56/42משולב בשיש כולל חיבור למים עם
ברזי ניל וברז מסוג אידיאל סטנדרט או קירי
גרנדה פיה מסתובבת מותקן על השיש
מותאם קומפלט.

קומפ'

30.00

500.00

15,000.00

 01.07.01.0050משתנה אידיאל סטנדרט כניסה אחורית
סיפון סמוי וכל חיבורי מים ודלוחין מוסתרים

קומפ'

4.00

900.00

3,600.00

 01.07.01.0060מזרם אלקטרוני למשתנה חמשל דגם מדגל
כולל הפעלה משותפת אוטומטית וכל חיבורי
מים ודלוחין מוסתרים קומפלט

קומפ'

4.00

1,700.00

6,800.00

 01.07.01.0080כיור מטבח חרסה  60/40קומפלט

קומפ'

2.00

600.00

1,200.00

 01.07.01.0090בתא לאדם עם מוגבלויות הכולל אסלה
תלויה דגם אידיאל סטנרט דגם אקו
סיפליסיטי מושב מסוג אריאל קומפלט

קומפ'

2.00

900.00

להעברה בתת פרק 01.07.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

1,800.00

78,300.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 018/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'018 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  07מתקני תברואה במבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
78,300.00

 01.07.01.0100מיכל הדחה לאסלה בתא כנ"ל ניסתר מתכוון
מוצרת  MEPAגרמניה דגם  5131103עם
לחצן כפול כולל ניצבים מתכוונים  24ס"מ
לאחר ההתקנה מסופק ע"י דולוביט

יח'

2.00

600.00

1,200.00

 01.07.01.0110מקלחת מים לתא כנ"ל עם אינטרפוץ 3
דרכים דגם דולומיט עם ברז עירבוב בעל
ידית אחץ עם ראש מקלחת אנטי ונדלי
קומפלט

קומפ'

2.00

600.00

1,200.00

 01.07.01.0120מזלף מצב אחד  8ס"מ לתא כנ"ל

יח'

2.00

160.00

320.00

 01.07.01.0130נקודת מים עם מתלה בתא כנ"ל

יח'

2.00

200.00

400.00

 01.07.01.0140צינור שרשורי בתא כנ"ל מינימום  150ס"מ

יח'

2.00

160.00

320.00

 01.07.01.0150כיור רחצה  51בתא כנ"ל מותאם לאנשים
עם מוגבלויות כולל חיבור למים עם ברזי ניל
וברז מסוג אידיאל סטנדרט או קירי גרנדה
פיה מסתובבת

יח'

2.00

450.00

900.00

 01.07.01.0160ברז עירבוב טרמוסטטי בקוטר " 3לקבלת
מים פושרים ב  50מעלות מדוייק ואמין
כמשווק ע"י טכנטולאב או ש"ע מאושר

יח'

2.00

1,950.00

3,900.00

 01.07.01.0170ברז עירבוב כנ"ל אך "2

יח'

2.00

1,650.00

3,300.00

 01.07.01.0180נקודת מים כהכנה לכלי סניטרי

יח'

10.00

300.00

3,000.00

 01.07.01.0190קולר לאספקת מים קרים מחובר למים
חשמל וניקוז

קומפ'

6.00

1,850.00

11,100.00

סה"כ  01.07.01כלים סניטריים-התקנה ואספקה -הכלים לפי הפריסות באדריכלות

103,940.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 019/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'019 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  07מתקני תברואה במבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.07.02צנרת ביוב
הערה :צנרת ביוב מוסתרת ו/או גלויה תבוצע
במרתף בתלייה עם סידורי תלייה מיקצועיים
הכלולים במחיר הצנרת לרבות אביזרי
ביקורת בכל המקומות האפשריים .צנרת
ביוב תחת ריצפות כוללת חפירה ,חציבה
ויפוד בחול כולל הכנת קוצים עם עטיפת בטון
הנקשר לריצפה היצוקה שמעל בכל
העומקים.
 01.07.02.0020צנרת  H.D.P.Eגיברית לשופכין,ביוב וניקוז
בקוטר " 4לפי תקן כולל זויות קשתות
והסתעפויות לרבות עיני ביקורת גלוי או
מוסתר.

מטר

 01.07.02.0030צנרת " H.D.P.Eגיברית" לשופכין,ביוב
וניקוז בקוטר " 6לפ תקן כולל זויות קשתות
והסתעפויות ובקורות.

מטר

 01.07.02.0050רשת פלדה גובלנת לתעלת ניקוז בחדר
מכונות ברוחב  20ס"מ כלל מסגרת
מבוטנת

מטר

 01.07.02.0060תעלת נירוסטה עם רשת מפלדת נירוסטה
ברוחב  20במלתחות לפי פרט מותאם
לדריכת אדם יחף

מטר

 01.07.02.0070תא בלימה בחצר משק בקוטר  80ס"מ עם
מכסה כבד כנדרש בפרט

קומפ'

 01.07.02.0080ניקוי קוי ביוב במבנה בגמר בניה ,צילום
ומסירה כנדרש במפרט עם תוכניות עדות
באוטוקד ל AS MADE

קומפ'

280.00

12.00

20.00

24.00

1.00

1.00

160.00

210.00

220.00

350.00

3,200.00

4,500.00

סה"כ  01.07.02צנרת ביוב

44,800.00

2,520.00

4,400.00

8,400.00

3,200.00

4,500.00
67,820.00

תת פרק  01.07.03דלוחין במבנה
 01.07.03.0010קופסת ביקורת " 4"/2רגילה או נופלת כולל
מיכסה מ.פ.ה .מלבני מוברג מפליז.

יח'

62.00

200.00

12,400.00

 01.07.03.0020מחסום ריצפה " 4"/2כולל מיכסה מוברג
מלבני מפליז תוצרת מ.פ.ה .או ש"ע .

יח'

26.00

200.00

5,200.00

להעברה בתת פרק 01.07.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

17,600.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 020/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'020 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  07מתקני תברואה במבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
17,600.00

 01.07.03.0030מחסום ריצפה " 8/4מיצקת ברזל עם מכסה
מתברג מפליז מלבני צבוע דגם כבד וסל
נירוטסה הכל בהתאם לנדרש בפרט
ובתוכניות שמחוץ לתעלות הנירוסטה.

קומפ'

48.00

950.00

45,600.00

 01.07.03.0040מתקן לתלית צנרת לשטיפה כולו מנירוסטה
לי פרט.

יח'

2.00

1,500.00

3,000.00

 01.07.03.0050צנרת לדלוחין כולל ספחים עד " 1 1/2קוטר
כולל חציבה בהתאם לצורך.

מטר

76.00

80.00

6,080.00

 01.07.03.0060צנרת לדלוחין עד " 2כולל ספחים לרבות
חציבה בהתאם לצורך.

מטר

148.00

100.00

14,800.00
87,080.00

סה"כ  01.07.03דלוחין במבנה

תת פרק  01.07.04צינורות מי גשם
 01.07.04.0010צמ"ג מצינור פלסטי  HPDEגייברית "4
לניקוז הגג .במחיר הצמ"ג נכלל בין היתר
פרט האיסוף מסוג נקז כפול עם כל סידורי
אטימה כמפורט בפרטי האדריכל לרבות ברך
מחוזקת ונקודת ביקורת מחובר לקו ניקוז
אופקי הקרוב הצמ"ג עד גובה  8מטר.

קומפ'

4.00

3,100.00

12,400.00

 01.07.04.0020צמ"ג כנ"ל אך עד לגובה  12מטר

קומפ'

5.00

4,200.00

21,000.00

 01.07.04.0030צמ"ג כנ"ל אך עד לגובה  15מטר

קומפ'

4.00

4,900.00

19,600.00

 01.07.04.0040תוספת אגנית במקרים של שפיכה חופשית
לפי פרט מאושר מראש ע"י האדריכל.

קומפ'

5.00

250.00

סה"כ  01.07.04צינורות מי גשם

1,250.00
54,250.00

תת פרק  01.07.05מתקנים בטיחותיים
מיוחדים בחדר מכונות
 01.07.05.0010עמדת שטיפת עיניים חובה בחדר מכונות
מחוברת למי רשת ודלוחין הכולל הפעלה
ידנית .במחיר נכללים קוי מים לדלוחין עד 10
מטר מהעמדה כמסופק ע"י טכנולאב או ש"ע
מ א ושר מר אש .

קומפ'

1.00

2,500.00

להעברה בתת פרק 01.07.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

2,500.00
2,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 021/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'021 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  07מתקני תברואה במבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
2,500.00

 01.07.05.0020עמדה למקלחת חירום לשטיפה כולל ראש
רחב עם ידית משיכה לפי דגם מאושר מראש
דוגמת טכנולאב או ש"ע מאושר מראש
מחובר למים וניקוז.

קומפ'

1.00

2,000.00

2,000.00

 01.07.05.0030עמדה לשטיפת חדר אשפה כולל מז"ח וברז
ניתוק "3/4

קומפ'

1.00

450.00

450.00
4,950.00

סה"כ  01.07.05מתקנים בטיחותיים מיוחדים בחדר מכונות

תת פרק  01.07.06מתקן הסנקה במרתף
חדר המכונות
 01.07.06.0010זוג משאבות טבולות עם סידור לשליפה עם
שרשרת דגם  FLYGTאו ש"ע נאושר מראש
כ"א לספיקה של 40מ"ק/ש' כנגד  12מטר
עומד

קומפ'

1.00

14,500.00

14,500.00

 01.07.06.0020לוח חשמל לכוח פיקוד ובקרת גובה משולב
עם מד גובה אולטראסוני ובקר ממוחשב
ומותאם לבקרת מבנה לשילוב המשאבות
לרבות רגש הצפה בחדר המכונות והתראה
קולית עם קוז'אק וקריאה ב SMSלמפעיל
בשעת חירום לתקלות מאושר מראש לפי
תוכנית יצרן לוחות חשמל שתוגש לאישור.

קומפ'

1.00

10,000.00

10,000.00

 01.07.06.0030אינסטלציה חשלית בין משאבות הנסקה
ללוח

קומפ'

1.00

3,500.00

3,500.00

 01.07.06.0040פיגורה של ברזים ,מדי לחץ ,אל חוזרים וכל
היתר כנידרש בסכימה לרבות הספחים
וצנרת גלויה וצבועה כולל אזעקה קולית
אורית וSMS

קומפ'

 01.07.06.0050צינור פוליאתילן  110מ"מ ללא חיבורים בין
הפיגרה של הברזים לשוחת הבלימה כולל
פרט בלימה כנידרש בתוכנית .המחיר כולל
חפירה חציבה ריפוד בחול וכל ההתחברויות
קומפלט

מטר

 01.07.06.0060שוחת בלימה בקוטר  100ס"מ כולל מכסה
רשת בקוטר  60ס"מ כנ"ל מדגם כבד כנדרש
בפרט

קומפ'

1.00

27.00

1.00

4,500.00

200.00

3,000.00

להעברה בתת פרק 01.07.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

4,500.00

5,400.00

3,000.00
40,900.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 022/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'022 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  07מתקני תברואה במבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 01.07.06.0070התחברות לבקרת מבנה ממוחשבת של
מערכת ההסנקה בעזרת הבקר בלוח וקו
תקשורת לאזעקה.

סך הכל
40,900.00

קומפ'

1.00

4,000.00

סה"כ  01.07.06מתקן הסנקה במרתף חדר המכונות

4,000.00
44,900.00

תת פרק  01.07.07צנרת  SPאו ש"ע
למים חמים וקרים במבנה
צנרת תבוצע באחת מהחלופות עם מרכזיות
חלוקה -פוליאתילן צולב או פוליבוטילן .
שימוש בצנרת פלסטית מחייב תמיכה רצופה
של תעלה העומדת מפני קורוזיה.
 01.07.07.0020צנרת "  11/2כולל קשתות הסתעפויות
וספחים.

מטר

210.00

125.00

26,250.00

 01.07.07.0030צנרת "  1כולל קשתות הסתעפויות וספחים.

מטר

115.00

100.00

11,500.00

 01.07.07.0040צנרת " 3/4כולל קשתות הסתעפויות
וספחים.

מטר

336.00

80.00

26,880.00

 01.07.07.0050צנרת " 1/2כולל קשתות הסתעפויות
וספחים.

מטר

180.00

60.00

10,800.00

 01.07.07.0060ברז ניתוק כדורי מוברג בקוטר " 1/2כולל
ר ק ור ד .

יח'

24.00

80.00

1,920.00

 01.07.07.0070ברז ניתוק " 1 1/2כולל רקורד .

יח'

16.00

225.00

3,600.00

 01.07.07.0080ברז ניתוק " 1כולל רקורד.

יח'

8.00

150.00

1,200.00

 01.07.07.0090ברז ניתוק " 3/4כולל רקורד.

יח'

22.00

100.00

2,200.00

 01.07.07.0100בידוד צנרת חמה בקוטר "  3כולל הגנה עם
שרוולי  .P.V.C.הבידוד מארמפלקס ".3/4

מטר

85.00

100.00

8,500.00

 01.07.07.0110בידוד צנרת חמה בקוטר "  2כולל הגנה עם
שרוולי  P.V.Cהבידוד ארמפלקס ".3/4

מטר

45.00

80.00

3,600.00

 01.07.07.0120בידוד צנרת חמה בקוטר " 1 1/2כולל הגנה
עם שרוולי .P.V.C.

מטר

105.00

60.00

6,300.00

להעברה בתת פרק 01.07.07
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

102,750.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 023/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'023 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  07מתקני תברואה במבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
102,750.00

 01.07.07.0130בידוד צנרת חמה בקוטר "  1כולל הגנה עם
שרוולי .P.V.C.

מטר

 01.07.07.0140בידוד לצנרת חמה בקירות עד קוטר "3/4
מארמפלקס " 1/2ועטיפת סרט פלסטי.

מטר

60.00

330.00

50.00

40.00

3,000.00

13,200.00

מרכזיה למים קרים וחמים הכולל מחלק
מאסף ברזי ניתוק על כול יציאה ותא עם
דלתית מפלדת אל חלד כולל סגירה מהירה
וקלה בקיר בעובי  20ס"מ מעל שורת
הפנלים לרבות זוג ברזי ניתוק ראשיים.
 01.07.07.0150מרכזיה למים קרים חמים עם מחלק ומאסף
עד  12יציאות כ"א

קומפ'

4.00

 01.07.07.0160מרכזיה כנ"ל עד  16יציאות כ"א

קומפ'

6.00

 01.07.07.0170מרכזיה כנ"ל עד  20יציאות כ"א

קומפ'

4.00

 01.07.07.0180הגנת פח מעל הבידוד לצנרת חמה גלויה על
הגג עד קוטר "3

מטר

240.00

80.00

סה"כ  01.07.07צנרת  SPאו ש"ע למים חמים וקרים במבנה

19,200.00
138,150.00

תת פרק  01.07.08צנרת מים ראשית
במבנה מפלדה סקדיול  40מגולבן
צנרת לצריכה של מים קרים או חמים תבוצע
באחת מהחלופות-צנרת פלדה מגולבנת
סקדיוך  ,40פוליאתילן או פוליבוטילן בריתוך
בהתאם להנחיות היצרן תוך שימוש בתמיכה
רצופה של תעלה ותמיכות מקצועיות עמיד
מפני קורוזיה.עבור כול זוית ,הסתעפות
ו" "Tמעל " 2ישולם  1מטר נוסף.
 01.07.08.0020צנרת פלדה סקדיול  40מגולבן או ש"ע
בקוטר " 3

מטר

190.00

200.00

38,000.00

 01.07.08.0030צנרת "  2כנ"ל כולל קשתות הסתעפויות
וספחים.

מטר

90.00

160.00

14,400.00

 01.07.08.0040מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
".3

יח'

8.00

850.00

6,800.00

להעברה בתת פרק 01.07.08
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

59,200.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 024/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'024 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  07מתקני תברואה במבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
59,200.00

 01.07.08.0050מגוף ניתוק כנ"ל בקוטר ".2

יח'

8.00

1,250.00

10,000.00

 01.07.08.0060ברז ניתוק " 2כולל רקורד .

יח'

12.00

350.00

4,200.00

סה"כ  01.07.08צנרת מים ראשית במבנה מפלדה סקדיול  40מגולבן

73,400.00

סה"כ  01.07מתקני תברואה במבנה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

574,490.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 025/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'025 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.08מתקני חשמל
תת פרק  01.08.01מובילים
 01.08.01.0010צינור חשמל פלסטי קשיח בקוטר " 6לפי תקן
חח"י עם חוט משיכה )ניילון שזור קוטר  8מ"מ(
מונח בחפירה או על סולמת כבלים הנמדדת
מטר
בנפרד.

550.00

135.00

74,250.00

 01.08.01.0020צינור פלסטי כנ"ל אך בקוטר ".4

מטר

100.00

60.00

6,000.00

 01.08.01.0030צינור תקשורת פלסטי יק"ע  13.5בקוטר 50
מ"מ עם חוט משיכה כנ"ל ,מונח בחפירה
הנמדדת בנפרד.

מטר

350.00

40.50

14,175.00

 01.08.01.0050צינור פלסטי כפיף פ"נ )כבה מאליו( בקוטר 20
מ"מ מותקן ביציקות המבנה או בחללי תקרה
מונמכת או במילוי הרצפה או בחלל רצפה
כפולה.

מטר

250.00

8.00

2,000.00

 01.08.01.0060צינור כנ"ל אך בקוטר  25מ"מ.

מטר

300.00

12.00

3,600.00

 01.08.01.0070צינור כנ"ל אך בקוטר  32מ"מ.

מטר

250.00

15.00

3,750.00

 01.08.01.0080צינור כנ"ל אך בקוטר  38מ"מ.

מטר

120.00

20.00

2,400.00

 01.08.01.0090צינור כנ"ל אך בקוטר  48מ"מ.

מטר

120.00

23.00

2,760.00

 01.08.01.0100חפירת ו/או חציבת תעלה בקרקע במידות
 80X100ס"מ עבור חשמל או תקשורת כולל
ריפוד וכיסוי בחול מילוי באדמת מילוי מקומית,
סימון בסרט אזהרה צהוב )חשמל( או אדום
)תקשורת( הידוק סופי לשביעות רצון המפקח.

מטר

20.00

85.00

1,700.00

 01.08.01.0105חפירה כנ"ל אך במידות  60x100ס"מ

מטר

80.00

65.00

5,200.00

 01.08.01.0106חפירה כנ"ל אך במידות  40x100ס"מ

מטר

400.00

55.00

22,000.00

 01.08.01.0110שוחת חשמל טרומית מצינור בטון בקוטר  60עם
מכסה ב.ב בקוטר  60ס"מ לעומס  8טון.

יח'

2.00

1,200.00

2,400.00

להעברה בתת פרק 01.08.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

140,235.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 026/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'026 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
140,235.00

 01.08.01.0120שוחת חשמל בנויה במידות פנימיות
 150X200X130ס"מ עבור כבלי חשמל
ובהתאם לדרישות חח"י כולל מסגרת ברזל ו8-
מכסים טרומיים ,חפירת הבור ,רצפת חצץ
קומפ'
הכל קומפלט.

3.00

6,000.00

18,000.00

 01.08.01.0140תעלת כבלים ,עשויה רשת ברזל מגולבן,
במידות  40X8.5ס"מ כולל קונזולות
חיזוק/תליה לקיר או תקרת המבנה .כולל כל
עבודות וחומרי העזר.

מטר

50.00

130.00

6,500.00

 01.08.01.0160תעלה כנ"ל אך  20X8.5ס"מ.

מטר

150.00

70.00

10,500.00

 01.08.01.0170תעלה כנ"ל אך  10X8.5ס"מ.

מטר

350.00

70.00

24,500.00

 01.08.01.0180תעלת כבלים ,עשויה פח מגולבן בעובי 1.5
מ"מ ,במידות  40X10ס"מ כולל מכסה,
קונזולות חיזוק/תליה לקיר או תקרת המבנה.
כולל כל עבודות וחומרי העזר.

מטר

50.00

120.00

6,000.00

 01.08.01.0190תעלה כנ"ל אך במידות  30x10ס"מ.

מטר

50.00

100.00

5,000.00

 01.08.01.0200תעלה כנ"ל אך במידות  20x8ס"מ.

מטר

250.00

80.00

20,000.00

 01.08.01.0210תעלה כנ"ל אך מחורצת להתקנה על גג
המבנה כולל רגליות תמיכה כל  60ס"מ

מטר

125.00

50.00

6,250.00
236,985.00

סה"כ  01.08.01מובילים

תת פרק  01.08.02כבלים ומוליכים
 01.08.02.0010מוליך נחושת גלוי בחתך  120ממ"ר קבוע
למבנה או מונח על סולמות או בתעלות ,או
בחפירה הנמדדת בנפרד

מטר

250.00

75.00

18,750.00

 01.08.02.0020מוליך כנ"ל אך בחתך  70ממ"ר

מטר

250.00

45.00

11,250.00

 01.08.02.0030מוליך כנ"ל אך בחתך  50ממ"ר

מטר

1,000.00

30.00

30,000.00

 01.08.02.0040מוליך כנ"ל אך בחתך  35ממ"ר

מטר

300.00

25.00

7,500.00

 01.08.02.0050מוליך כנ"ל אך בחתך  25ממ"ר

מטר

750.00

15.00

11,250.00

להעברה בתת פרק 01.08.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

78,750.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 027/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'027 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
78,750.00

 01.08.02.0060מוליך כנ"ל אך מבודד בחתך  95ממ"ר

מטר

350.00

90.00

31,500.00

 01.08.02.0070כבל נחושת מסוג  N2XYבחתך 3X50+16
ממ"ר קבוע למבנה או מונח על סולמות ,או
מושחל בצינורות ,או מונח בחפירה הנמדדים
בנפרד.

מטר

100.00

150.00

15,000.00

 01.08.02.0080כבל כנ"ל אך בחתך  3X25+16ממ"ר

מטר

50.00

85.00

4,250.00

 01.08.02.0090כבל כנ"ל אך בחתך  5X16N2XYממ"ר

מטר

25.00

75.00

1,875.00

 01.08.02.0100כבל כנ"ל אך בחתך  5X10N2XYממ"ר

מטר

300.00

52.50

15,750.00

 01.08.02.0110כבל כנ"ל אך בחתך  5X6N2XYממ"ר

מטר

150.00

30.00

4,500.00

 01.08.02.0120כבל כנ"ל אך בחתך  5X4N2XYממ"ר

מטר

100.00

25.00

2,500.00

 01.08.02.0130כבל כנ"ל אך בחתך  3-5X1.5ממ"ר

מטר

250.00

12.00

3,000.00

 01.08.02.0140כבל כנ"ל אך חסין אש בחתך
 5x16NHXHXS180/E90ממ"ר

מטר

25.00

100.00

2,500.00

 01.08.02.0150כבל כנ"ל אך בחתך  5x6ממ"ר.

מטר

75.00

50.00

3,750.00

 01.08.02.0160כבל כנ"ל אך בחתך  5x1.5-2.5ממ"ר.

מטר

250.00

30.00

7,500.00

 01.08.02.0170כבל אלומיניום בחתך
 3x240+120NA2XYממ"ר קבוע למבנה או
מונח על סולמות או מושחל בצינורות או מונח
בחפירה הנמדדים בנפרד.

מטר

350.00

170.00

59,500.00

 01.08.02.0190כבל כנ"ל אך בחתך  3x95+50ממ"ר.

מטר

25.00

120.00

3,000.00
233,375.00

סה"כ  01.08.02כבלים ומוליכים

תת פרק  01.08.03הארקות והגנות
 01.08.03.0010מערכת הארקת יסוד בהתאם לתכניות מס'
 774-1aעם שימוש בברזל זיון עבור טבעת
גישור .כולל  4יציאות חוץ ויציאה עבור פס
השוואת פוטנציאלים הנמדד בנפרד.

קומפ'

1.00

4,000.00

להעברה בתת פרק 01.08.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

4,000.00

4,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 028/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'028 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
4,000.00

 01.08.03.0020פס השוואת פוטנציאלים בהתאם לתקנות
עשוי פס נחושת  60X5X800ס"מ מותקן לקיר
המבנה כולל מחזיקי מרחק עשויים מבודדי
קומפ'
או קו לון

1.00

500.00

500.00

קומפ'

3.00

250.00

750.00

 01.08.03.0040פס השוואת פוטנציאלים כנ"ל אך במידות
 40X4X400ס"מ.

 01.08.03.0050נקודת הארקה לשרותי המבנה המתכתיים
בהתאם לתקנות עשוי מוליך נחושת מבודד 10
ממ"ר מושחל בצינור מריכף מתאים כולל
חיבור לפס השוואת פוטנציאלים ולשרות כולל
קומפ'
כל חומרי ועבודות העזר הדרושים קומפלט.

200.00

150.00

30,000.00

 01.08.03.0060הארקת חלקי מתכת מבנה עשוי חוט נחושת
שזור בחתך  25ממ"ר בקטעים של עד  2מ'
כולל נעלי כבל מתאימים כולל קידוחים
וחיזוקים .המחיר לפי מטר אורך כללי.

מטר

100.00

175.00

17,500.00

 01.08.03.0070גשר הארקת תקני על מונה מים ראשי בבנין.

קומפ'

1.00

200.00

200.00
52,950.00

סה"כ  01.08.03הארקות והגנות

תת פרק  01.08.05לוחות חשמל
 01.08.05.0010מבנה לוח חשמל ראשי  + Mמוני חח"י עשוי
ארון פח עם דלתות להעמדה על הרצפה צמוד
לקיר עם גישה מלפנים בלבד  -כניסות ויציאות
מלמטה כמפורט ,להתקנת כל הציוד
והאביזרים כמסומן בתכניות והמפורטים להלן,
כולל פסי צבירה ,שלטים ,מהדקים ,צבע וכל
יתר הדרוש להשלמת הלוח והבאתו למצב
קומפ'
פעולה תקין כשהוא בדוק ומותקן באתר.

1.00

25,000.00

להעברה בתת פרק 01.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

25,000.00

25,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 029/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'029 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
25,000.00

 01.08.05.0030מבנה לוח חשמל משנה  ,Aשלב א 1קומת
קרקע עשוי ארון פח פנלים ללא דלתות
להעמדה על הרצפה צמוד לקיר עם גישה
מלפנים בלבד  -כניסות ויציאות מלמטה
כמפורט ,להתקנת כל הציוד והאביזרים
כמסומן בתכניות והמפורטים להלן ,כולל פסי
צבירה ,שלטים ,מהדקים ,צבע וכל יתר הדרוש
להשלמת הלוח והבאתו למצב פעולה תקין
קומפ'
כשהוא בדוק ומותקן באתר.

1.00

25,000.00

25,000.00

 01.08.05.0040מבנה לוח חשמל משנה  Bשלב א ,1עשוי ארון
פח ללא דלתות להעמדה על הרצפה צמוד
לקיר עם גישה מלפנים בלבד בתוך גומחה
שתיבנה למטרה זו  -כניסה מלמטה ויציאות
מלמעלה ,כמפורט ,להתקנת כל הציוד
והאביזרים כמסומן בתכניות והמפורטים להלן,
כולל פסי צבירה ,שלטים ,מהדקים ,צבע וכל
יתר הדרוש להשלמת הלוח והבאתו למצב
קומפ'
פעולה תקין כשהוא בדוק ומותקן באתר.

1.00

15,000.00

15,000.00

 01.08.05.0050כנ"ל אך ,מבנה לוח חשמל משנה  Cשלב
א 2קומת קרקע.

קומפ'

1.00

30,000.00

30,000.00

 01.08.05.0060כנ"ל אך ,מבנה לוח חשמל משנה  Dשלב א2
קומה א'.

קומפ'

1.00

30,000.00

30,000.00

 01.08.05.0070מבנה כנ"ל אך עבור לוח חשמל לחדר
תקשורת

קומפ'

1.00

15,000.00

15,000.00

 01.08.05.0110מבנה לוח חשמל גג  ,עשוי ארון פח פנלים
עם דלתות מוגן מים ) IP55כולל גגון נגד
גשם( ,להעמדה על מסגרת ברזל מגולבנת
וצבועה עם  8רגלים )על גג המבנה( ,צמוד
לקיר עם גישה מלפנים בלבד  -כניסות ויציאות
מלמטה כמפורט ,להתקנת כל הציוד
והאביזרים כמסומן בתכניות והמפורטים להלן,
כולל פסי צבירה ,שלטים ,מהדקים ,צבע וכל
יתר הדרוש להשלמת הלוח והבאתו למצב
פעולה תקין כשהוא בדוק ומותקן באתר.

קומפ'

1.00

12,000.00

12,000.00

 01.08.05.0111מבנה כנ"ל אך עבור לוח גנרטור

קומפ'

1.00

10,000.00

10,000.00

להעברה בתת פרק 01.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

162,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 030/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'030 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
162,000.00

 01.08.05.0112מבנה כנ"ל אך עבור לוח מ"א 1

קומפ'

1.00

20,000.00

20,000.00

 01.08.05.0113מבנה כנ"ל אך עבור לוח מ"א 2

קומפ'

1.00

20,000.00

20,000.00

 01.08.05.0120מאמ"ת לזרם עבודה  3X1600/125אמפר,
כושר ניתוק  50ק"א ,הגנות אלקטרוניות,
תוצרת כמפורט.

יח'

1.00

13,500.00

13,500.00

 01.08.05.0121מאמ"ת כנ"ל אך לזרם  3x630אמפר

יח'

1.00

7,000.00

7,000.00

 01.08.05.0130מאמ"ת כנ"ל אך לזרם  3X400אמפר.

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

 01.08.05.0140מאמ"ת כנ"ל אך לזרם עבודה  250אמפר,
כושר ניתוק  30ק"א.

יח'

2.00

3,000.00

6,000.00

 01.08.05.0150מאמ"ת כנ"ל אך ,לזרם  3X160אמפר.

יח'

2.00

1,500.00

3,000.00

 01.08.05.0160מאמ"ת כנ"ל ,אך לזרם  3X100אמפר ,כושר
ניתוק  18ק"א.

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

 01.08.05.0170מאמ"ת כנ"ל ,אך לזרם  3X40אמפר.

יח'

12.00

700.00

8,400.00

 01.08.05.0180מאמ"ת כנ"ל ,אך לזרם  3X25אמפר ,כושר
ניתוק  100ק"א (PKZM) ,עם ממסרי הגנה
טרמית ומגנטית ניתנים לכיוון ,תוצרת
כמפורט.

יח'

15.00

900.00

13,500.00

 01.08.05.0190מנתק הספק )ללא הגנות( לזרם עבודה
 3X400אמפר ,תוצרת כמפורט.

יח'

1.00

3,000.00

3,000.00

 01.08.05.0200מנתק הספק כנ"ל אך 3X250 ,אמפר.

יח'

3.00

1,500.00

4,500.00

 01.08.05.0210מנתק הספק כנ"ל אך 3X160 ,אמפר.

יח'

6.00

1,200.00

7,200.00

 01.08.05.0220מנתק הספק כנ"ל אך 3X80 ,אמפר.

יח'

5.00

700.00

3,500.00

 01.08.05.0230מגען לזרם  3X63אמפר ,עם סליל עבודה
למתח  230וולט תוצרת כמפורט.

יח'

10.00

400.00

4,000.00

 01.08.05.0240מגען כנ"ל אך לזרם  3X25אמפר.

יח'

11.00

200.00

2,200.00

להעברה בתת פרק 01.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

283,800.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 031/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'031 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
283,800.00

 01.08.05.0250סט מגענים מחליפים לזרם 4X80+4X80
אמפר עם חיגור מכני .תוצרת כמפורט.

יח'

1.00

4,000.00

4,000.00

 01.08.05.0260ממסר פיקוד נשלף .לעבודה במתח  230וולט
תוצרת  IZUMIאו שו"ע.

יח'

3.00

225.00

675.00

 01.08.05.0265ממסר כנ"ל אך לעבודה במתח  24וולט

יח'

12.00

250.00

3,000.00

 01.08.05.0270ממסר תלת פאזי לבדיקת חסר פאזה ומתח
עם  2מגעים מחליפים ,דגם אלקטרוני ,תוצרת
עוזאון או שו"ע.

יח'

2.00

1,125.00

2,250.00

 01.08.05.0280ממסר השהיה לעבודה במתח  230וולט כיוון
זמן  0-300שניות דגם אלקטרוני תוצרת עוזאון
או שו"ע .

יח'

6.00

450.00

2,700.00

 01.08.05.0290מא"ז לזרם נומינלי  3X32אמפר כושר ניתוק
 10ק"א ,תוצרת כמפורט.

יח'

2.00

300.00

600.00

 01.08.05.0300מפסק בורר חד קוטבי  2מצבים 16 0 +
אמפר

יח'

10.00

70.00

700.00

 01.08.05.0310מא"ז כנ"ל אך עד  3X25אמפר.

יח'

30.00

240.00

7,200.00

 01.08.05.0320מא"ז כנ"ל אך עד  1X25אמפר.

יח'

150.00

60.00

9,000.00

 01.08.05.0330תוספת מחיר למאמ"ת עבור סליל הפסקה
מסוג כלשהו

יח'

10.00

300.00

3,000.00

 01.08.05.0340מפסק בורר חד קוטבי  2מצבים 16 0 +
אמפר

יח'

10.00

80.00

800.00

 01.08.05.0350מ"ז יחיד חד קטבי  25אמפר מטיפוס פקט עם
סידור נעילה במצב  ONלהתקנה בלוח עוקף
.UPS

יח'

1.00

200.00

200.00

 01.08.05.0360בקר מקדם הספק בעל תצוגה דיגיטלית ל6-
דרגות

יח'

5.00

3,000.00

15,000.00

 01.08.05.0370שנאי יבש מעל  500ועד  1000וולטאמפר
חד-פאזי  230וולט על  110וולט  50הרץ

יח'

3.00

500.00

1,500.00

להעברה בתת פרק 01.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

334,425.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 032/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'032 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
334,425.00

 01.08.05.0380מגן מתח יתר  CLASS Iלפי IEC 61643/1
)רמה  Bלפי  ,(DIN VDE 0675/6רמת הגנה
 ,2Kvזרם פריקה  50קילואמפר ),(10/350
 .Ta<100nsדגם  OBO MC 50-Bאו של
חב'  PHOENIXאו OBO BETTERMANN
או .DHEN

יח'

8.00

650.00

5,200.00

 01.08.05.0390מנתק נתיכים תלת פאזי לזרם נומינלי עד
 250אמפר לרבות נתיכים  HRCלמתח 500
וולט ולזרם עד  250אמפר ,המנתק יכלול
נורית לסימון נתיך שרוף.

יח'

1.00

700.00

700.00

 01.08.05.0400מנתק נתיכים כנ"ל אך  3x125אמפר

יח'

7.00

500.00

3,500.00

 01.08.05.0430ג.ת .מוגן מים להתקנה פנימית בפילר חוץ עם
נורת לד  12וט

יח'

1.00

100.00

100.00

 01.08.05.0440מפסק גבול להתקנה בפילר חוץ להפעלת ג.ת.
פנימי ע"י פיתחת דלת הלוח

יח'

1.00

60.00

60.00

 01.08.05.0460קבל תלת פאזי בהספק  15קוא"ר  50הרץ
 440וולט כולל נגדי פריקה ,ריפוי עצמי ומנגנון
הגנה בפני פיצוץ עצמי להתקנה בלוח.

יח'

 01.08.05.0470רב מודד דיגיטלי הכולל תצוגה ותפריטים
בעברית .המודד נתוני אנרגיה ואיכות רשת
החשמל כולל ניתוח הרמוני של נתוני
החשמל ,זרם ומתח עד ההרמוניה ה3 .64-
תצוגות לרבות איסוף הנתונים למשך
כשנתיים ,כולל שיאים יומיים של זרם ,מתח,
הספק ,מקדם הספק רמת הדיוק 0.1
 ,CALSSהצגת נתוני תקלות באיכות
החשמל )עד  1000תקלות אחרונות( ,לרבות
יציאות תקשורת  RS 232 , RS 485דגם
 ELNET-GRשל יישומי בקרה

יח'

8.00

1.00

1,000.00

6,600.00

להעברה בתת פרק 01.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

8,000.00

6,600.00

358,585.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 033/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'033 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
358,585.00

 01.08.05.0480רב מודד דיגיטלי הכולל תצוגה ותפריטים
בעברית .המודד נתוני אנרגיה ואיכות רשת
החשמל כולל חישוב וניתוח התפלגות
הרמונית .שמירה ואגירת נתוני צריכת
אנרגיה ) , (kwh/kvarhחישוב אנרגיה על
בסיס תעו"ז  ,מדידת ערכי מינימום
ומכסימום כולל יציאות תקשורת , RS 485
דגם  ELNET-LTשל יישומי בקרה

יח'

2.00

1,600.00

3,200.00

 01.08.05.0490משנה זרם  1250/5אמפר לעבודה עם
אמפרמטר הנמדד בנפרד.

יח'

6.00

150.00

900.00

 01.08.05.0500משנה זרם  500/5אמפר לעבודה עם
אמפרמטר הנמדד בנפרד.

יח'

6.00

150.00

900.00

 01.08.05.0510ממסר פחת ארבע קוטבי לזרם  4X40אמפר
ורגישות  30מיליאמפר.

יח'

15.00

500.00

7,500.00

 01.08.05.0520כנ"ל אך דו קטבי לזרם  2X16אמפר רגילשות
 10מיליאמפר.

יח'

4.00

400.00

1,600.00

 01.08.05.0530לחצן הפעלה/הפסקה בצבעים שונים .בקוטר
 22מ"מ תוצרת ברטר או שו"ע.

יח'

2.00

120.00

240.00

 01.08.05.0540מנורת סימון מולטילד בצבעים שונים .בקוטר
 22מ"מ תוצרת ברטר או שו"ע.

יח'

15.00

100.00

1,500.00

 01.08.05.0550שעון שבת פקוד חשמלי עם פרוגרמה יומית 24
ש' ורזרבה מכנית ל  12-ש'.

יח'

2.00

450.00

900.00

 01.08.05.0560כנ"ל אך אסטרונומי

יח'

2.00

1,500.00

3,000.00

להעברה בתת פרק 01.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

378,325.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 034/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'034 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
378,325.00

 01.08.05.0580ספק כח על פס דין  ,320mAלאספקת מתח
פעולה של  29וולט  DCלמערכת חשמל חכם
תקנית ע"פ תקן ישראלי  14543בעל צ'וק
מובנה וחיבורי כבילה מהירים .כולל צ'וק
מובנה אינטגרלי ,מתח כניסה,50.60Hz :
 ,AC 120.230Vמתח יציאה ,DC 29V :זרם
יציאה  ,320 mAעם חיבור יציאה נוספת
במתח  DC 29Vלאספקת מתח לקו נוסף עם
צ'וק חיצוני,עם חיבור מהיר למתח הכניסה
למחברים ללא ברגים ,עם חיבור מתח היציאה
לפס נתונים או למחבר רשת תקני ,להתקנה
על פס  DINתקני לפי תקן  ,EN60715דוגמת
תוצרת ניסקו Siemens/דגם.1251AB21 :

יח'

5.00

1,350.00

6,750.00

 01.08.05.0590בקר יציאות  8ערוצים  8Aלמערכת בית חכם,
מתאים לפרוטוקול  ,KNXכולל מגען אינטגרלי
לכל ערוץ לעבודה במתח  ,AC230Vלהתקנה
על מסילת דין בלוח ,דוגמת תוצרת
ניסקו/סימנס דגם .5671AB11

יח'

5.00

2,500.00

12,500.00

 01.08.05.0600בקר כנ"ל אך עם  4ערוצים

יח'

2.00

1,800.00

3,600.00

 01.08.05.0610בקר הפעלות/דימר  8ערוצים בשליטה 16A..1
 10V, AC230V,למערכת בית חכם ,מתאים
לפרוטוקול  ,KNXלמיתוג ועמעום של 8
קבוצות הדלקה נפרדות של תאורת
פלואורסצנט עם משנק אלקטרוני )(ECG
הניתן לעמעום.להתקנה על מסילת דין בלוח,
דוגמת תוצרת ניסקו/סימנס דגם .5261EB02

יח'

 01.08.05.0620ממשק בין קווי  KNX/RS232למערכת בית
חכם ,לחיבור בין  2לוחות חשמל ,דוגמת
תוצרת ניסקו Siemens/דגם.1401AB13 :

יח'

4.00

5.00

5,000.00

3,000.00

סה"כ  01.08.05לוחות חשמל

20,000.00

15,000.00
436,175.00

תת פרק  01.08.06אביזרים
 01.08.06.0010לחצן הפעלה למאור תוצרת גוויס או בטיצ'ינו
דגם לונה מותקן תה"ט בקופסת עומק
מלבנית .קומפלט

יח'

20.00

60.00

להעברה בתת פרק 01.08.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

1,200.00

1,200.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 035/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'035 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
1,200.00

 01.08.06.0020יחידת שקעים תוצרת ניסקו דגם NA516210
להתקנה עה"ט.

יח'

3.00

600.00

1,800.00

 01.08.06.0030חיבור קיר תלת פזי  5X16אמפר לפי תקן
 CEEלהתקנה עה"ט.

יח'

1.00

100.00

100.00

 01.08.06.0040ח"ק כנ"ל אך לזרם תלת פזי  5X32אמפר.

יח'

1.00

150.00

150.00

 01.08.06.0050ח"ק כנ"ל אך חד פזי  3X16אמפר.

יח'

6.00

75.00

450.00

 01.08.06.0060מ"ז תלת קטבי  3X25אמפר דגם פקט מותקן
בקופסה פלסטית אטומה מוגנת מים אורגנלית
להתקנה עה"ט.

יח'

12.00

300.00

3,600.00

 01.08.06.0070מ"ז כנ"ל אך לזרם  3X63אמפר.

יח'

8.00

450.00

3,600.00

 01.08.06.0080ח"ק יחיד ,חד פזי 3 ,מגעים 16 ,אמפר
עשוי מחומר פלסטי קשיח מותקן עה"ט או
תה"ט תוצרת גוויס או בטיצ'ינו.

יח'

 01.08.06.0090ח"ק כפול ,מוגן מים  3 ,IP55מגעים16 ,
אמפר ,עשוי מחומר פלסטי קשיח מותקן עה"ט
או תה"ט.

יח'

 01.08.06.0100לחצן הפסקת חרום )מספר מגעים כנדרש(
להפסקת חשמל ע"י לחיצת מתכוונת בתוך
קופסה מתכתית מוגנת מים עם מכסה זכוכית
)לרבות אספקה של זכוכית רזרבית( ,עם פטיש
ושרשרת הקשורה לקופסה.

יח'

 01.08.06.0110תא פוטואלקטרי בתוך גוף תאורה מוגן מים
ואבק .IP55

יח'

35.00

15.00

1.00

1.00

50.00

60.00

350.00

350.00

להעברה בתת פרק 01.08.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

1,750.00

900.00

350.00

350.00

14,250.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 036/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'036 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

14,250.00

 01.08.06.0120יח' שקעים משולבת הכוללת  2מודולים
להתקנה שקועה בקירות גבס או בלוקים/בטון,
או להתקנה עה"ט המאפשרת התקנה
משולבת של יחידות שקע חשמלי ויחידות
שקעי תקשורת ,כדוגמת  CIMABOXאו
ע.ד.א פלסט ) (D11או ניסקו  ,בעלת חיבורי
קיר ישרים או מותקנים בזוית ע"מ לאפשר
חיבור נח של התקעים .לרבות מחיצות,
מיסגרות ,מתאמים וכל חומרי הע זר
הדרושים .היחידה עשויה מחומרים פלסטיים
מסוג כבה מאליו.

יח'

 01.08.06.0130יח' שקעים משולבת הכוללת  4מודולים )2
ח"ק חשמל ו 2-תקשורת להתקנה שקועה
בקירות גבס או בלוקים/בטון ,או להתקנה
עה"ט המאפשרת התקנה משולבת של יחידות
שקע חשמלי ויחידות שקעי תקשורת ,כדוגמת
 CIMABOXאו ע.ד.א פלסט ) (D14או ניסקו ,
בעלת חיבורי קיר ישרים או מותקנים בזוית
ע"מ לאפשר חיבור נח של התקעים .לרבות
מחיצות ,מיסגרות ,מתאמים וכל חומרי הע זר
הדרושים .היחידה עשויה מחומרים פלסטיים
מסוג כבה מאליו.

יח'

 01.08.06.0140יח' שקעים הכוללת  6מודולים ) 4ח"ק
חשמל+מקום ל 4-תקשורת( ,להתקנה שקועה
בקירות גבס או בלוקים/בטון ,או להתקנה
עה"ט המאפשרת התקנה משולבת של 4
יחידות שקע חשמלי ויחידות שקעי תקשורת,
כדוגמת  CIMABOXאו ע.ד.א פלסט )(D17
או ניסקו  ,בעלת חיבורי קיר ישרים או
מותקנים בזוית ע"מ לאפשר חיבור נח של
התקעים .לרבות מחיצות ,מיסגרות ,מתאמים
וכל חומרי העז ר הדרושים .היחידה עשויה
מחומרים פלסטיים מסוג כבה מאליו.

יח'

10.00

10.00

10.00

175.00

300.00

400.00

להעברה בתת פרק 01.08.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

1,750.00

3,000.00

4,000.00

23,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 037/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'037 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
23,000.00

 01.08.06.0150קופסת שקעי חשמל/תקשורת משולבת
להתקנה ברצפה כפולה או שקועה ברצפת
בטון עם ציפוי שטיח או פרקט הכוללת  2שקעי
חשמל חד פאזיים  16אמפר לפי סטנדרט
בריטי ) (B.Sכל אחד עם קו הזנה נפרד 2 +
שקעי תקשורת  ,RJ45מכסה משותף על כל
הציוד ,כולל מגרעת במכסה לכניסת  2כבלי
חשמל  2 +כבלי תקשורת גמישים.

יח'

 01.08.06.0155קופסת שקעי שרות חד/תלת פאזיים תוצרת
ניסקו או ע.ד.א פלסט דגם  NA516210כולל
הגנות וממסר פחת.

יח'

 01.08.06.0160קופסה כנ"ל אך הכוללת  2שקעי חשמל חד
פאזיים  16אמפר לפי ת"י עם הזנה משותפת
 2 +שקעי תקשורת .RJ45

יח'

 01.08.06.0170מפסק חכם בעל  6לחיצים למערכת בית חכם
להתקנה תה"ט בקופסה מלבנית  3מקומות
מתאימה .דוגמת תוצרת סימנס דגם
.2232AB33

יח'

15.00

5.00

5.00

10.00

750.00

750.00

600.00

2,500.00

11,250.00

3,750.00

3,000.00

25,000.00

 01.08.06.0180ממשק ללחצן הפעלה  PBIל 4-מגעים יבשים
דוגמת תוצרת סימנס דגם  ,2202AB31מותקן
בקופסת עומק תה"ט מאחורי לחצן ההפעלה.
קומפלט.

יח'

25.00

1,200.00

30,000.00

 01.08.06.0190ממשק כנ"ל אך ל 2-מגעים יבשים .דגם
.2202AB21

יח'

5.00

1,000.00

5,000.00
101,000.00

סה"כ  01.08.06אביזרים

תת פרק  01.08.07גופי תאורה
 01.08.07.0010ג.ת .ריבועי  60x60ס"מ שקוע בתקרה
מונמכת ,תוצרת געש דגם פנלד או שו"ע
בהספק  40וט 3,400 ,לומן ,4,000K ,כולל
דרייבר מתאים.

יח'

 01.08.07.0020ג.ת .מוגן מים  IP65להתקנה לתקרה או לקיר
תוצרת געש דגם נועם או שו"ע ,בהספק 36
וט 3,000 ,לומן 4,000K ,כולל דרייבר
מתאים.

יח'

90.00

150.00

550.00

300.00

להעברה בתת פרק 01.08.07
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

49,500.00

45,000.00
94,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 038/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'038 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
94,500.00

 01.08.07.0040ג.ת .עגול בקוטר  17ס"מ שקוע בתקרה
מונמכת ,תוצרת געש דגם דקולד או שו"ע ,עם
מקור אור מסוג לד בהספק  12וט 800 ,לומן,
 4,000Kכולל דרייבר מתאים.

יח'

70.00

250.00

17,500.00

 01.08.07.0045ג"ת כנ"ל אך דגם פיקסלד 110

יח'

24.00

500.00

12,000.00

 01.08.07.0050ג.ת .עגול בקוטר  32ס"מ להתקנה לתקרה,
תוצרת געש דגם דיסקוס לד או שו"ע ,עם
מקור אור מסוג לד בהספק  15וט1,500 ,
לומן 4,000K ,כולל דרייבר מתאים.

יח'

 01.08.07.0080ג.ת .עגול מוגן מים  IP54שקוע בתקרה
מונמכת תוצרת ) LAMPLIGHTINGאורעד
בע"מ( דגם  KONICאו שו"ע ,עם נורת PL
בהספק  26וט וציוד מושלם עבורה.

מטר

 01.08.07.0110פס לד עשוי פרופיל אלומיניום  80x85מ"מ
באורך  120ס"מ עם תאורת לד בהספק 9
וט/מטר עם דרייבר מתאים ,מותקן בתקרה
תלויה כולל כיסוי אופלי תוצרת געש דגם טופז
סטריפ.

יח'

 01.08.07.0140גוף תאורת חרום חד תכליתי לעבודה במשך
 60דקות לפחות לקיר או לתקרה
תוצרת  Mackwellדגם XYLUX LD4A
)יבואן-אנלטק בע"מ ,טל (09-8855167 :כולל
נורת לד  3-6ואט ,סט עדשות בהתאם לתקן,
ממיר ,מטען ,סוללות ניקל קדמיום ,בודק
תקינות אוטומטי ,נוריות חיווי ,התראת תקלה
קולית וויזואלית ולחצן בדיקה .וכל יתר עבודות
וחומרי העזר הדרושים להתקנה מכאנית
וחשמלית והבאת גוף התאורה למצב פעולה
ת קין .

יח'

 01.08.07.0150ג.ת .לשילוט "יציאה" דו תכליתי ,תקני ,בסיס
שקועה בתקרה או מותקן לקיר עם נורות לד,
יחידת מטען מצבר ניק"ד לעבודה למשק 60
דק' .כולל חץ הכוונה במידת הצורך.

יח'

20.00

22.00

220.00

40.00

40.00

300.00

350.00

700.00

600.00

400.00

להעברה בתת פרק 01.08.07
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

6,000.00

7,700.00

154,000.00

24,000.00

16,000.00

331,700.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 039/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'039 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
331,700.00

 01.08.07.0160ג.ת .עגול בקוטר  122ס"מ בגובה  11ס"מ
תלוי מהתקרה תוצרת געש ,דגם לונה ,או
שו"ע עם מקור אור מסוג לד ,בהספק  130וט,
 5,800לומן  4,000Kכולל דרייבר אינטגרלי
ואביזרי התלייה קומפלט.

יח'

 01.08.07.0170ג.ת .להתקנה לקיר להארת מראות עשוי פס
פוליקרבונט באורך  40ס"מ עם תושבת
אלומיניום להתקנה תוצרת גולדנלייט או שו"ע
כולל יחידה לתאורת לד בהספק  12וט עם
דרייבר אינטגרלי.

יח'

 01.08.07.0210זרקאור לד תוצרת געש דגם יופיטר או שו"ע
בהספק  70וט  4,000Kכולל זרוע התקנה
קצרה ,מותקן על גג המבנה מעל
 .SKYLIGHTכולל דרייבר אינטגרלי מתאים

יח'

 01.08.07.0230זרקאור לד בהספק  400וט להארת קיר חזית
הבניין ,מותקן לקיר הבניין תוצרת אורעד
מהנדסים דגם HM-STM

קומפ'

3.00

20.00

4.00

4.00

2,750.00

600.00

1,000.00

4,000.00

סה"כ  01.08.07גופי תאורה

8,250.00

12,000.00

4,000.00

16,000.00
371,950.00

תת פרק  01.08.08שונות
 01.08.08.0010לוח להרכבת מהדקי חיבור של מערכת טלפון או
מתח נמוך עשוי לוח עץ לבוד בגודל
 100X200X2ס"מ מותקן עה"ט בתוך גומחה
במבנה שהוכנה ע"י אחרים כולל כל עבודות
יח'
וחומרי העזר הדרושים.

2.00

 01.08.08.0020בלוק מהדקים לכבל טלפון 10 ,זוגות ,תוצרת
"קרונה" לפי תקן בזק ,מותקן בארגז הריכוז
עבורו משולם בנפרד.

יח'

10.00

 01.08.08.0030תא בקרה טרומי לפי סטנדרט בזק דגם P
במידות  61x61x120ס"מ לרבות כולל
מסגרת ומכסה ב.ב שיסופק ע"י בזק .כולל כל
עבודות וחומרי העזר הדרושים קומפלט.

קומפ'

1.00

450.00

125.00

2,500.00

להעברה בתת פרק 01.08.08
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

900.00

1,250.00

2,500.00

4,650.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 040/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'040 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
4,650.00

 01.08.08.0040העברת מתקן החשמל בקורת בודק חברת
החשמל ,תיקון הליקויים שיתגלו ,במידה
ויתגלו ,כולל תשלום עבור ביקורת נוספת
ומסירת המתקן לידי המזמין או המפקח או
המהנדס קומפלט.

קומפ'

1.00

2,000.00

2,000.00

 01.08.08.0050כנ"ל עבור מתקן הטלפון ,ע"י חברת בזק.

קומפ'

1.00

1,500.00

1,500.00
8,150.00

סה"כ  01.08.08שונות

תת פרק  01.08.09נקודות וסעיפים
מיוחדים
 01.08.09.0010נקודת מאור ראשונה ,בקבוצת הדלקה
במערכת "בית חכם" ,חד פזית מושלמת
כמפורט כולל הקו עד לוח החשמל עשוי כבל
 3-4X1.5N2XYבתעלות או צינור מריכף
"פד" או "פנ"  19מ"מ מוליכי נחושת מבודדים
עד  4X1.5ממ"ר )כולל הארקה( מותקנים
תה"ט ,ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או
בחלל תקרה מונמכת ,כולל חיבור הקצוות.

נק'

 01.08.09.0020נקודת מאור נוספת ,מקבילה לנקודת המאור
הראשונה הנ"ל בין נקודות התאורה ,בקבוצת
ההדלקה.

נק'

 01.08.09.0050נקודת חיבור לפנל הפעלת תאורה במערכת
מתקן "בית חכם" עשוי צינור מריכף כבה
מאליו  20מותקן בקירות ו/או יציקות ו/או
חללי תקרה מונמכת כולל השחלת כבל
תקשורת בין כל פנל ופנל ,שיסופק ע"י אחרים,
כל פנל יכלול קופסת אביזרים  3מקומות
מלבנית לפי תקן איטלקי בכמות בהתאם לגודל
הפנל )כמות הלחצנים( ,כולל חיבור הקצוות
בכל פנל.

נק'

65.00

550.00

40.00

180.00

120.00

200.00

להעברה בתת פרק 01.08.09
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

11,700.00

66,000.00

8,000.00

85,700.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 041/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'041 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
85,700.00

 01.08.09.0060נקודת ח"ק חד פזית מושלמת כמפורט ,ללא
אביזר סופי ,במעגל משותף )עם נק .ח"ק
נוספות( כולל הקו עד לוח החשמל עשוי כבל
 3X2.5N2XYאו צינור מריכף "פד" או "פנ"
 19מ"מ מוליכי נחושת מבודדים עד 3X2.5
ממ"ר )כולל הארקה( מותקנים תה"ט,ו/או
ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בחלל תקרה
מונמכת.

נק'

100.00

130.00

13,000.00

 01.08.09.0070נקודת ח"ק כנ"ל אך במעגל נפרד.

נק'

35.00

150.00

5,250.00

 01.08.09.0080נקודת ח"ק תלת פזית מושלמת כמפורט ,ללא
אביזר סופי ,במעגל משותף )עם נק .ח"ק
נוספות( כולל הקו עד לוח החשמל עשוי כבל
 5X4N2XYאו צינור מריכף "פד" או "פנ" 25
מ"מ מוליכי נחושת מבודדים עד  5X4ממ"ר
)כולל הארקה( מותקנים תה"ט,ו/או ביציקות
ו/או מתחת לריצוף ו/או בחלל תקרה מונמכת.

נק'

 01.08.09.0090נקודה הכנה לרשת תקשורת כולל צינור "פד"
או "פנ"  25מ"מ ,עד לתיבת ההסתעפות
מותקן בחללי תקרה מונמכת ,או בקירות,
רצפות ויציקות המבנה כולל חוט משיכה
מתאים.

נק'

 01.08.09.0100נקודה הכנה לרמקול כריזה כולל צינור "פד"
או "פנ"  20מ"מ ,עד לתיבת ההסתעפות
מותקן בחללי תקרה מונמכת ,או בקירות,
רצפות ויציקות המבנה כולל חוט משיכה
מתאים.

נק'

5.00

60.00

125.00

400.00

140.00

120.00

2,000.00

8,400.00

15,000.00

 01.08.09.0110נקודת הכנה לאביזרים במערכת גלוי עשן,
גלאים ,מנורות סימון ,לחצני הפעלה וצופרים
הכוללת צינור "פד" או "פנ" בקוטר  20עם חוט
משיכה מ"מ עד לתיבת ההסתעפות או הרכזת
מותקן בחללי תקרה מונמכת ,או בקירות,
רצפות ויציקות המבנה ,גמר  -בקופסת
אביזרים  55תה"ט.

נק'

110.00

120.00

13,200.00

 01.08.09.0120נקודה כנ"ל אך עבור אביזרים במערכת טמ"ס.

נק'

15.00

120.00

1,800.00

סה"כ  01.08.09נקודות וסעיפים מיוחדים

144,350.00

סה"כ  01.08מתקני חשמל
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

1,584,935.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 042/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'042 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  09עבודות טיח

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.09עבודות טיח
תת פרק  01.09.01טיח פנים
 .1הקבלן מופנה ומחויב למפרט הכללי פרק
09
 .2מחיר הטיח כולל :א( יצירת חריץ בטיח
במפגש בין קיר ותקרה .ב( פסי רשת מתוחה
ברוחב כ 10 -ס"מ במפגש אנכי בין אלמנט
בטון ובלוק ובספי חלונות .לא תשולם תוספת
עבור יצירת פינות בטיח )קנטים(.
 01.09.01.0010טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על
שטחים מישוריים.כולל תקוני טיח לאחר בצוע
כל עבודות המערכות תקרה /קירות " .טיח
רב תכליתי תרמוקיר עובי  3-20מ""מ יד אחת
ועד  33מ"מ שתי ידיים .כמות ידיים לאישור
המנהל ו /או האדריכל .גמר שליכט
סטאן" סימון PLR1

מ "ר

 01.09.01.0020טיח בגר בממ"מ בעובי  15מ"מ תקרה
וקירות".טיח ממ"מ  3-20מ""מ יד אחת ועוד
 33מ"מ שתי ידיים .כמות ידיים לאישור
המנהל ו /או האדריכל .הכל לפי תקן ישראלי"
סימון PLR4

מ "ר

2,400.00

130.00

90.00

110.00

סה"כ  01.09.01טיח פנים

216,000.00

14,300.00
230,300.00

תת פרק  01.09.02טיח חוץ
 01.09.02.0010טיח חוץ שלוש שכבות  :שכבת הרבצה ,
שכבה תחתונה בעובי  15מ"מ ושכבת
שליכט שחור לרבות שכבת שליכט בגוון עפ"י
האדריכל .

מ "ר

 01.09.02.0020טיח חוץ שלוש שכבות  :שכבת הרבצה ,
שכבה תחתונה בעובי  15מ"מ ושכבת
כתשתית לחיפוי HPL
שליכט שחור
עפ"י האדריכל .

מ "ר

375.00

850.00

80.00

70.00

30,000.00

59,500.00

סה"כ  01.09.02טיח חוץ

89,500.00

סה"כ  01.09עבודות טיח
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

319,800.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 043/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'043 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
תת פרק  01.10.01ריצוף באריחי אבן/
גרניט פורצלן
 .1הקבלן מופנה ומחויב למפרט הכללי פרק
10
 .2הקבלן יקבל את הריצוף ממקום אספקתו ,
עבודת הקבלן כוללת בצוע פוגות עם מילוי
רובה אקרילית בגוון עפ"י המזמין  .בצוע עב'
הריצוף כולל שפולים שלא ימדדו וכלולים
במחיר העבודה .
" 01.10.01.0010אריחי קרמיקה  30/60 N.Sרמה  Cשל
 ROSA GRESדגם  TAOגוון לבחירת
האדריכל מיובא ע""י חרש או ש""ע",בגוונים
שונים לרבות יצירת פסים ודוגמאות עפ"י
תוכניות האדריכל  -ללא תוספת תשלום
GRP1
סימון

מ "ר

" 01.10.01.0020אריחי קרמיקה של גרניסר סדרה ג .מורנטה
או ג .אמלפי גוון לבחירת האדריכל 60/60
 R10מיובא ע""י חרש או ש""ע "בגוונים
שונים לרבות יצירת פסים ודוגמאות עפ"י
תוכניות האדריכל  -ללא תוספת תשלום סימון
GRP3

מ "ר

" 01.10.01.0021אריחי קרמיקה  30/30 N.Sרמה  Cשל
 ROSA GRESדגם  TAOגוון לבחירת
האדריכל מיובא ע""י חרש או ש""ע",בגוונים
שונים לרבות יצירת פסים ודוגמאות עפ"י
תוכניות האדריכל  -ללא תוספת תשלום סימון
GRP7

מ "ר

 01.10.01.0022אריחי גרניט פורצלן  30X30ס"מ ,דגם
 ,STOPסדרת  ,EASYW AYחב' ,MIRAGE
ספק אלוני או ש"ע בגוונים שונים לרבות
יצירת פסים ודוגמאות עפ"י תוכניות האדריכל
GRP11
 -ללא תוספת תשלום סימון

מ "ר

250.00

650.00

100.00

10.00

220.00

210.00

225.00

225.00

להעברה בתת פרק 01.10.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

55,000.00

136,500.00

22,500.00

2,250.00

216,250.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 044/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'044 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
216,250.00

 01.10.01.0023אריחי גרניט פורצלן  30X30ס"מ ,דגם ,GO
סדרת  ,EASYW AYחב'  ,MIRAGEספק
אלוני או ש"ע,בגוונים שונים לרבות יצירת
פסים ודוגמאות עפ"י תוכניות האדריכל  -ללא
GRP12
תוספת תשלוםסימון

מ "ר

55.00

220.00

12,100.00

 01.10.01.0040פס פליז במידות  4/40מ"מ בין סוגי ריצוף
שונים .

מטר

25.00

64.00

1,600.00

 01.10.01.1020תוספת עבור פס מוביל ורצוף לנגישות נכים
במידות שונות ומסוגים שונים .

מ "ר

20.00

200.00

4,000.00

 01.10.01.1030אריחי גרניט פורצלן במידות  30/30ס"מ
לחדרים טכניים ותשתית לרצוף PVC

מ "ר

900.00

175.00

157,500.00
391,450.00

סה"כ  01.10.01ריצוף באריחי אבן /גרניט פורצלן

תת פרק  01.10.02חיפוי קירות -קרמיקה
עב' החיפוי כוללות הרבצת טיח מיישר
כתשתית הכלול במחיר העבודה וללא כל
תשלום נוסף .
 01.10.02.0010חיפוי אריחים  30/90בצבע לבן מק"ט ס.טג
מיובא ע"י חרש או ש"ע סימון CRM3

מ "ר

1,550.00

175.00

271,250.00

 01.10.02.0015חיפוי אריחים עם או בלי פאזה  10/30של
ויטרה מיובא ע"י חרש או ש"ע סימון CRM4

מ "ר

55.00

175.00

9,625.00

 01.10.02.0020חיפוי קיר  ,פסיפס זכוכית
דגם  350-9286מיובא ע"י אלוני או ש"ע
סימון CRM5

מ "ר

45.00

175.00

סה"כ  01.10.02חיפוי קירות -קרמיקה

תת פרק  01.10.03ריצוף

7,875.00
288,750.00

PVC

 PVC 01.10.03.0010בדוגמת פרקט מדגם  TEMPOמיובא
ע""י גומטכניקהאו ש""ע גוון לבחירת
האדריכל" סימון  PVC1בצוע עב' הריצוף
כולל שפולים שלא ימדדו וכלולים במחיר
העבודה .

מ "ר

650.00

250.00

להעברה בתת פרק 01.10.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

162,500.00

162,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 045/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'045 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 SPORTEC KRAIBURG" 01.10.03.0020לחדרי כושר
עובי  8מ"מ מיובא ע""י גומטכניקה או ש""ע
גוון לבחירת האדריכל" סימון  PVC2בצוע
עב' הריצוף כולל שפולים שלא ימדדו וכלולים
במחיר העבודה .
סה"כ  01.10.03ריצוף

סך הכל
162,500.00

מ "ר

190.00

250.00

PVC

47,500.00
210,000.00

תת פרק  01.10.04ריצוף וחיפוי חדרי
מדרגות
עב' החיפוי כוללות הרבצת טיח מיישר
כתשתית הכלול במחיר העבודה וללא כל
תשלום נוסף .
 01.10.04.0020חיפוי מדרגות רום ושלח באבן שיש טבעי
)שלח עובי  3ס"מ רום עובי  2ס"מ("אבן גרניט
שחורה  4ס""מ בשלח ו  3ס""מ ברום כולל
סיתות פס התראה מיובא ע""י שיש מומו
"03-5441416
 01.10.04.0021ריצף פודסט באבן

עפ"י האדריכל

מטר

100.00

350.00

35,000.00

מ "ר

20.00

375.00

7,500.00

סה"כ  01.10.04ריצוף וחיפוי חדרי מדרגות

תת פרק  01.10.05חיפוי

42,500.00

 HPLפנים

עב' החיפוי כוללות הרבצת טיח מיישר
כתשתית הכלול במחיר העבודה וללא כל
תשלום נוסף .
 01.10.05.0010חיפוי לוחות  HPLבהדבקה אחורית סמויה
במידות  130/420ס"מ,גוון לבחירת
האדריכל,מיובא ע"י  NSGאו ש"ע .סימון
HPL1
סה"כ  01.10.05חיפוי

מ "ר

1,200.00

650.00

 HPLפנים

תת פרק  01.10.06חיפוי

780,000.00
780,000.00

מראות

עב' החיפוי כוללות הרבצת טיח מיישר
כתשתית הכלול במחיר העבודה וללא כל
תשלום נוסף .
להעברה בתת פרק 01.10.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 046/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'046 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 01.10.06.0010חיפוי מראות עפ"י
סה"כ  01.10.06חיפוי

מ "ר

MIR2

12.00

650.00

מראות

7,800.00
7,800.00

תת פרק  01.10.07ספים ו קופינג
 01.10.07.0010קופינג אבן ברוחב כ  30ס"מ
לרבות אף מים
 01.10.07.0020סף אבן ברוחב כ  25ס"מ
לרבות אף מים

עובי  3ס"מ
מטר

220.00

300.00

66,000.00

מטר

55.00

275.00

15,125.00

עובי  3ס"מ

סה"כ  01.10.07ספים ו קופינג

81,125.00

סה"כ  01.10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

1,801,625.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 047/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'047 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  11עבודות צביעה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.11עבודות צביעה
תת פרק  01.11.01סיוד וצביעה על טיח,
בטון בלוקים וגבס
 01.11.01.0020צביעה בצבע  3שכבות פוליסיד על
טיח פנים בגוון עפ"י אישור המזמין.

מ "ר

1,100.00

25.00

27,500.00

 01.11.01.0030צביעה בצבע סופרקריל  3שכבות על טיח/
גבס פנים בגוון עפ"י אישור המזמין.

מ "ר

3,650.00

30.00

109,500.00

 01.11.01.0060צביעה וסימון ממ"מ קומפלט עפ"י הנחיות
הג"א ופיקוד העורף .

קומפ'

1.00

765.00

765.00

 01.11.01.0070צבע פוליסיד  3שכבות על גבי קירות בטון
בפיר המעליות

מ "ר

90.00

25.00

2,250.00

סה"כ  01.11.01סיוד וצביעה על טיח ,בטון בלוקים וגבס

140,015.00

סה"כ  01.11עבודות צביעה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

140,015.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 048/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'048 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  12עבודות אלומיניום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.12עבודות אלומיניום
תת פרק  01.12.01עבודות אלומיניום
 01.12.01.0010קיר מסך עם חלוקה בשילוב דלת אוטומטית
ודלת מילוט במידות  1213/335ס"מ עפ"י
פריט אל1-

יח'

1.00

95,000.00

95,000.00

 01.12.01.0020קיר מסך עם חלוקה במידות  480/755ס"מ
עפ"י פריט אל2-

יח'

2.00

80,000.00

160,000.00

 01.12.01.0030קיר מסך עם חלוקה במידות  480/755ס"מ
לרבות דלת מילוט עפ"י פריט אל3-

יח'

1.00

85,000.00

85,000.00

 01.12.01.0040קיר מסך עם חלוקה במידות  980/520ס"מ
עפ"י פריט אל4-

יח'

1.00

115,000.00 115,000.00

 01.12.01.0050קיר מסך עם חלוקה במידות  45.5/7.5ס"מ
עפ"י פריט אל13-

יח'

1.00

750,000.00 750,000.00

 01.12.01.0060חלון אלומיניום עם חלוקה במידות 682/110
ס"מ עפ"י פריט אל14-

יח'

2.00

13,500.00

27,000.00

 01.12.01.0070קיר מסך עם חלוקה במידות  465/335ס"מ
עפ"י פריט אל15-

יח'

1.00

32,000.00

32,000.00

 01.12.01.0075קיר מסך עם חלוקה במידות  465/335ס"מ
עפ"י פריט אל15*-

יח'

1.00

32,000.00

 01.12.01.0080קיר מסך משופע עם חלוקה במידות
 1470/495ס"מ עפ"י פריט אל22-

יח'

1.00

150,000.00 150,000.00

32,000.00

 01.12.01.0090וטרינה בשילוב דלת במידות  253/300ס"מ
עפ"י פריט אל23-

יח'

1.00

15,000.00

15,000.00

 01.12.01.0100חלון קבוע עם חלוקה במידות  630/420ס"מ
עפ"י פריט אל24-

יח'

1.00

53,000.00

53,000.00

 01.12.01.0110קיר מסך במידות  630/300ס"מ
עפ"י פריט אל25-

יח'

1.00

45,000.00

45,000.00

 01.12.01.0120סקיילייט משופע במידות  870/210ס"מ עפ"י
פריט אל26-

יח'

1.00

40,000.00

40,000.00

להעברה בתת פרק 01.12.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

1,599,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 049/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'049 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  12עבודות אלומיניום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 01.12.01.0130רפפת אלומיניום להצללת קיר מסך עפ"י פריט
אל27-

מטר

 01.12.01.0140פרגולת אלומיניום משולבת בקיר מסך במידות
קומפ'
 270/870ס"מ עפ"י פריט אל28-
 01.12.01.0150חלון ממ"מ במידות  100/100ס"מ ועפ"י
פריט א29-

סך הכל
1,599,000.00

יח'

405.00

1,000.00

405,000.00

1.00

25,000.00

25,000.00

2.00

3,300.00

6,600.00

סה"כ  01.12.01עבודות אלומיניום

2,035,600.00

סה"כ  01.12עבודות אלומיניום
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

2,035,600.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 050/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'050 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  15מיזוג אוויר

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  01.15מיזוג אוויר
תת פרק  01.15.01הערות לחברה
קבלנית למיזוג אוויר
מערכת מיזוג אוויר ,מערכת הוצאת עשן
ואוורור תבוצע ע"י חברה קבלנית עם צוות
שכולל מהנדס ביצוע ומנהל עבודה לכול
עבודת פרק  15בהתאם לנוהל הכתוב
במפרט הבין משרדי לעבודות מיזוג אוויר.
הביצוע יהיה בכפוף בין היתר לנוהל לאישור
הציוד בהתאם לכתב הכמויות ,המפרט
והתוכניות תוך עמידה בכול התקנים הנוגעים
לפרק  15.לרבות תחום בטיחות ואישור יועץ
הבטיחות .
הביצוע יהיה על בסיס תוכניות עבודה שיוכנו
ע"י מהנדס מקצועי בעל נסיון מוכח של 10
שנים בתחום מיזוג אוויר ואוורור אשר יכין
תוכניות עבודה לאישור מראש לפני ביצוע
בדגש על חישובי צנרת קירור וחימום,
תוכניות חשמל ופירוט לצבת הציוד המכני.
התוכניות ישמשו לאחר מכן כתוכניות
 AS MADEלמסירה .
במהלך ביצוע המתקן בכול קומה לפני
סגירת תקרות אקוסטיות יעבור בדיקת מכון
הבדיקה וכל הערות המכון יושלמו ללא כל
תוספת מחיר עד לקבלה סופית של המכון
ואישור צוות המתכננים והפיקוח.
כל סעיף בכתב כמויות כולל אספקה והתקנה
לפי ש"ע או מאושר מראש לפני הכנת
תוכניות עבודה לביצוע .הנ"ל כלול במחיר
מערכת .שירות ,ויסות ואחריות לשלוש שנים
כולל מסירת מערכת עם תיק הפעלה
ואחזקה כולל קטלוגים של כול הציודים
המסופקים עד לקבלת אישור בכתב
לתקינות ההתקנה הכולל הכנת תוכניות
 AS MADEבצירוף חישובים הידראולים
כלולה במחיר סעיפים שבהמשך.
סה"כ  01.15.01הערות לחברה קבלנית למיזוג אוויר

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 051/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'051 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  15מיזוג אוויר

סע י ף

יחידה

תאור

מח יר

כמות

סך הכל

תת פרק  01.15.02הצבה ,והפעלה של
מעבים חדשים מתוצרת יפן או דרום
קוריאה.
 01.15.02.0010אספקה התקנה של מעבה חדש שסימנו 1
מתוצרת חברת דייקין מדגם  RXY20Tאו
ש"ע תוצרת יפן או דרום קוריאה כנדרש
בתוכניות לאחר חיבורו לצנרת הגז  ,חשמל
,פיקוד ובקרהקופלט .תפוקת הקירור תהיה
לפחות  191199 BTU/HRלפי תנאים
הנדרשים במפרט הטכני.

קומפ'

 01.15.02.0040הפעלה ,שירות ואחריות לשלוש שנים של כול
מערכת המיזוג כולל כול יחידות טיפול אוויר
לאחר השלמת חיבורם לצנרת הגז,ניקוז ,
חשמל ,פיקוד ובקרה כנדרש.

קומפ'

8.00

1.00

78,500.00

8,500.00

סה"כ  01.15.02הצבה ,והפעלה של מעבים חדשים מתוצרת יפן או דרום קוריאה.

628,000.00

8,500.00
636,500.00

תת פרק  01.15.03ביצוע צנרת גז בין
מעבים ליחידות טיפול אוויר
 01.15.03.0010צנרת גז  ,מחלקים וכול הברזים,קופסאות
חלוקה ואביזרים כנדרש לפי סכימת הגז של
היצרן ובאישור המתכנן לאחר ניקוי הקווים
ומילוי בשמן ובגז הקירור בין כול המעבים
לבין כול המאיידים שעל הגג ובמבנה .כול
מערכת הצנרת הגלויה במבנה שמתחת
לתקרה אקוסטית או ללא תקרה אקוסטית
יצבעו בגוון שייקבע ע"י האדריכל.

קומפ'

1.00

36,000.00

סה"כ  01.15.03ביצוע צנרת גז בין מעבים ליחידות טיפול אוויר

36,000.00
36,000.00

תת פרק  01.15.04לוח חשמל לכוח,
פיקוד ובקרה ואינסטלציה חמשלית
 01.15.04.0010לוח חשמל למערכת המיזוג המרכזי מוצב על
הגג לכוח פיקוח ובקרה ממוחשבת למערכת
המיזוג במבנה.

קומפ'

1.00

26,400.00

להעברה בתת פרק 01.15.04
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

26,400.00

26,400.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 052/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'052 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  15מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 01.15.04.0020קוי חשמל ,פיקוד ובקרה למעבים לפי סכימת
בקרה כנדרש במפרט למערכת למעבים עם
כול היחידות המאיידים במבנה ועל הגג.
תעלות החשמל יצבעו בגוון שייקבע ע"י
האדריכל באותם הקטעים שיהו גלויים בחלל
המבנה באותם האזורים של היעדר הנמכת
תקרה.

סך הכל
26,400.00

קומפ'

1.00

32,000.00

סה"כ  01.15.04לוח חשמל לכוח ,פיקוד ובקרה ואינסטלציה חמשלית

32,000.00
58,400.00

תת פרק  01.15.05אספקה והתקנה של
יחידות טיפול אוויר
לאור התקנת חלק מהמאיידים במבנה ללא
תיקרה מונמכת יחד עם התעלות והצנרת
באופן גלוי תהיה הקפדה מודגשת על
התקנה אסטטית כולל צביעת הציוד מראש
בצבע בגוון שייבחר ע"י האדריכל כולל
תעלות פח גלויות וצנרת על כול סוגיה
שתצבע גם.
 01.15.05.0020אספקה והתקנה של יט"א על הגג מס' A1
מותאם לתפוקה של  4500רמ"ד לפחות
מצוייד בכול האביזרים כנדרש במפרט לרבות
חיבור לצנרת ,לחשמל  ,לניקוז חיבור גמיש
לתעלות וברזים ואביזרים כנדרש במפרט.

קומפ'

1.00

5,500.00

5,500.00

 01.15.05.0030אספקה והתקנה של יט"א על הגג A2
מותאם ל  6000רמ"ד כנ"ל.

קומפ'

1.00

7,500.00

7,500.00

 01.15.05.0040אספקה והתקנה של יט"א על הגג A3
מותאם ל  4000רמ"ד כנ"ל.

קומפ'

1.00

5,250.00

5,250.00

 01.15.05.0050אספקה והתקנה של יט"א על הגג 4A
מותאם ל  7500רמ"ד כנ"ל.

קומפ'

1.00

8,250.00

8,250.00

 01.15.05.0060אספקה והתקנה של יט"א על הגג 1B
ל 2200רמ"ד כנ"ל

קומפ'

1.00

3,500.00

3,500.00

 01.15.05.0070אספקה והתקנה של יט"א על הגג  2Bל
 2500רמ"ד כנ"ל

קומפ'

1.00

3,500.00

להעברה בתת פרק 01.15.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

3,500.00

33,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 053/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'053 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  15מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
33,500.00

 01.15.05.0080אספקה והתקנה של יט"א על הגג לאוויר צח
ל  1350רמ"ד כנ"ל

קומפ'

1.00

2,500.00

2,500.00

 01.15.05.0090אספקה והתקנה של יט"א על הגג לאוויר צח
ל  2100רמ"ד כנ"ל

קומפ'

2.00

2,500.00

5,000.00

 01.15.05.0100יחידת טיפול אוויר בקומת כניסה עם סימון
מ 1,2,3,4-ל  5120רמ"ד כנ"ל.

קומפ'

4.00

7,000.00

28,000.00

 01.15.05.0110יחידת טיפול אוויר בקומת כניסה עם סימון
מ 5,6,7,13,14-ל  1650רמ"ד כנ"ל.

קומפ'

5.00

2,850.00

14,250.00

 01.15.05.0120יחידת טיפול אוויר בקומת כניסה עם סימון
מ 9,11-ל  2500רמ"ד כנ"ל.

קומפ'

2.00

3,000.00

6,000.00

 01.15.05.0130יחידת טיפול אוויר בקומת כניסה עם סימון
מ 8,10,12-ל  1100רמ"ד כנ"ל

קומפ'

3.00

2,250.00

6,750.00

 01.15.05.0140מזגן מפוצל לא מחובר למערכת מיזוג
מרכזית במסעדה עם סימון מ 15 -ל 2400
רמ"ד מותאם לתפוקה של  6טון קירור
לפחות קומפלט עם מעבה ומחבור לתעלות
עם מפזרים ושבכת אויר חוזר.התעלןות
נמדדות בנפרד.

קומפ'

 01.15.05.0150מזגן מפוצל למסעדה וחדר תקשורת לא
מחובר למערכת המיזוג המרכזית מותאם
לתפוקה של  1טון קירור לפחות מותקן גלוי
קומפלט עם מעבה

קומפ'

 01.15.05.0160שירות ,ויסות ואחריות למשך  3שנים
למערכת המיזוג כולל תוכניות AS MADE
ותיק מסירה עם כול הציוד

קומפ'

1.00

2.00

1.00

5,600.00

2,200.00

3,500.00

סה"כ  01.15.05אספקה והתקנה של יחידות טיפול אוויר

5,600.00

4,400.00

3,500.00
109,500.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 054/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'054 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  15מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.15.06אספקה והתקנה של
תעלות מיזוג אוויר ומפזרים במנה
לאור תכנון ללא הנמכת תקרות ,התעלות
תהינה גלויות .לכן תדרש הקפדה על ביצוע
מקצועי ואסטטי של התעלות והן יצבעו בצבע
שחור או גוון אחר שיקבע האדריכל כולל
המפזרים והגמישים וכול הציוד והאביזרים
הנלווים שיהיו גלויים .תבוצע יחידה אחת עם
תעלות ומפזרים לדוגמה שתאושר ע"י
האדריכל ורק לאחר מכן יבוצעו יתר היחידות
עם התעלות הגלויות בהתאם להערות של
האדריכל.
 01.15.06.0020תעלות אספקה מחוברות ליט"אות ולמפזרים
מבודדות במינימום " 1אקוסטי או תרמי
ובעובי פח עד  1מ"מ בהתאם לטבלה
לקביעת עובי התעלות.

מ "ר

1,250.00

105.00

131,250.00

 01.15.06.0030תעלות על הגג עם בידוד אקוסטי כפול תוך
שמירת חתך המתוכנן כרשום בתוכניות
לרבות מניעת היקוות מים על התעלות

מ "ר

185.00

145.00

26,825.00

 01.15.06.0040מפזרים מאלומיניום אנודיזד בגוון נבחר עד
שטח  0.15מ"ר

יח'

60.00

300.00

18,000.00

 01.15.06.0050מפזר או שבכת יניקה כנ"ל עד  0.05מ"ר

יח'

40.00

225.00

9,000.00

 01.15.06.0060מפזר או שבכת יניקה כנ"ל עד  0.01מ"ר

יח'

265.00

 01.15.06.0070שכבת אוויר חוזר בשטח עד  0.25מ"ר

יח'

12.00

310.00

3,720.00

 01.15.06.0080שבכת אוויר חוזר עד  0.5מ"ר כנ"ל

קומפ'

14.00

350.00

4,900.00

 01.15.06.0090שבכת אוויר חוזר עד  1מ"ר

קומפ'

12.00

700.00

8,400.00
202,095.00

סה"כ  01.15.06אספקה והתקנה של תעלות מיזוג אוויר ומפזרים במנה

תת פרק  01.15.07חשמל פיקוד ובקרה
במבנה
כול התעלות לחשמל פיקוד ובקרה יהיו בגוון
שחור ויבוצעו בצורה מקצועית תוך הקפדה
על אסטטיקה לאור התקנה גלויה ללא
הנמכת תקרה.
להעברה בתת פרק 01.15.07
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 055/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'055 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  15מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 01.15.07.0020לוח חשמל להפעלת יטאות על הגג לפי
תוכנית חשמל שתוגש לאישור מראש

קומפ'

 01.15.07.0030לוח משנה להפעלת יחדות טיפול אוויר
בקומת כניסה לפי תכנית חשמל שתוגש
ל א יש ור מר אש

קומפ'

 01.15.07.0040אינסטלציה חשמלית לכוח ,פיקוד ובקרה
ממוחשבת להפעלת כול יט"אות על הגג
כולל כול הרגשים והבקרים הנדרשים
לתפעול התקין

קומפ'

 01.15.07.0050אינסטלציה חמשלית לכוח פיקוד ובקרה
ממוחשבת להפעלת כול היט"אות בקומת
כניסה כנ"ל.

קומפ'

1.00

1.00

1.00

1.00

14,600.00

5,400.00

9,500.00

8,500.00

סה"כ  01.15.07חשמל פיקוד ובקרה במבנה

14,600.00

5,400.00

9,500.00

8,500.00
38,000.00

תת פרק  01.15.08ניקוז ליחידות טיפול
אוויר ומעבים
 01.15.08.0010סיפון וקו ניקוז עד  32מ"מ למעבה מחובר
לקו ראשי של ניקוז

קומפ'

6.00

250.00

1,500.00

 01.15.08.0020סיפון וקו ניקוז גרויטציוני ליחידת טיפול
אוויר כולו בשחור

קומפ'

30.00

300.00

9,000.00

 01.15.08.0030קו ניקוז מצינור קשיח בתוך תעלת חשמל
בשיפוע מחובר לקו ביוב של הבנין דרך סיפון
בתליה גלויה ומקצועית הכול צבוע בצבע
יסוד וצבע גמר שחור או אחר שייקבע ע"י
אדריכל

מטר

90.00

140.00

סה"כ  01.15.08ניקוז ליחידות טיפול אוויר ומעבים

12,600.00
23,100.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 056/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'056 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  15מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.15.10מפוחים להוצאת עשן
 01.15.10.0010אספקה והתקנה והפעלה של מפוח להוצאת
עשן עומד בדרישות יועץ בטיחות כולל
עמידה בטמפרטורה ומחבור בגמיש לתעלת
יניקה עם חיווט חשמלי כנדרש עם גיבוי
מותאם ל  10000רמ"ד מוצב על בולמי
רעידות על קונסטרוקציה על גבי הגבהת
בטון לפי תוכנית הצבה מאושרת

קומפ'

3.00

6,500.00

19,500.00

 01.15.10.0020מפוח להוצעת עשן כנ"ל עד  7000רמ"ד

קומפ'

1.00

5,350.00

5,350.00

 01.15.10.0030מפוח להוצעת עשן כנ"ל עד  15000רמ"ד

קומפ'

3.00

8,500.00

25,500.00

 01.15.10.0040תוספת שדה ללוח חשמל עבור כול המפוחים
להוצעת עשן על הגג כולל גיבוי לפי תוכנית
שתוגש לאישור צוות התכנון כולל מתכנן
החשמל לאישור מראש

קומפ'

 01.15.10.0050חיווט חשמלי בין המפוחים להוצאת עשן
לבין הלוח חשמל למפוחים כולל גיבוי במקרה
של הפסקת חשמל.

קומפ'

 01.15.10.0060שירות,ויסות והפעלה למשך  3שנים למערך
מפוחי עשן לאחר קבלת אישורי בטיחות
ותקינות כולל תיק מסירה ותוכניות
AS MADE

קומפ'

1.00

1.00

1.00

12,500.00

3,500.00

3,500.00

סה"כ  01.15.10מפוחים להוצאת עשן

12,500.00

3,500.00

3,500.00
69,850.00

תת פרק  01.15.11מפוחי יניקה
 01.15.11.0010מפוח שקט בתא אקוסטי ליניקה מחובר
בגמיש לתעלה ועם חייוט חמשלי וסידור
לשתי מהירויות עד לספיקה של  2500רמ"ד
כמגד "3/4עומד מים.

מערכת 2.00

 01.15.11.0020מפוח שקט בתא אקוסטי ליניקה מחובר
בגמיש לתעלה ועם חייוט חמשלי וסידור
לשתי מהירויות עד לספיקה של  1500רמ"ד
כמגד "3/4עומד מים.

מערכת 1.00

4,800.00

3,500.00

להעברה בתת פרק 01.15.11
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

9,600.00

3,500.00

13,100.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 057/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'057 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  15מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 01.15.11.0030מפוח שקט ליניקה מחובר בגמיש לתעלה
ועם חייוט חמשלי וסידור לשתי מהירויות עד
לספיקה של  600רמ"ד כמגד "3/4עומד
מים.

סך הכל
13,100.00

מערכת 4.00

 01.15.11.0040תוספת שדה בלוח חשמל עבור מפוחי אוורור
ויניקה לפי תוכנית שתוגש לאישור צוות
התכנון מראש כולל שימשו בטיימר ו/או
במקביל לתאורה

קומפ'

 01.15.11.0050אינסטלציה חמשלית לכול מערך מפוחים
לאוורור כולל הסדרה לשתי מהירויות ודרך
טיימר

קומפ'

 01.15.11.0060שירות ,ויסות ואחריות למשך  3שנים כולל
מדידת ספיקות ותוכניות  AS MADEלרבות
תיק מסירה עם פרטי הציוד המסופק

קומפ'

1.00

1.00

1.00

2,500.00

5,400.00

2,600.00

2,500.00

סה"כ  01.15.11מפוחי יניקה

10,000.00

5,400.00

2,600.00

2,500.00
33,600.00

תת פרק  01.15.12תעלות עשן
העבודה תתבצע במבנה ו על גג  .במחירי
הסעיפים נכללת עבודת חציבה למעבר
תעלות במידה ולא סומן ולא נדרש להכינם
מראש ע"י המבצע מהפיקוח.
 01.15.12.0020ביצוע תעלות עשן בעובי כנדרש ע"י יועץ
בטיחות אך לא פחות מ  2מ"מ כול עוד לא
אושר אחרת ע"י יועץ בטיחות בכתב כולל
תמיכות מקצועיות במבנה ועל הגג לרבות
סידורי אטימה למניעת קצר אוויר.

מ "ר

60.00

160.00

סה"כ  01.15.12תעלות עשן

9,600.00
9,600.00

תת פרק  01.15.13תעלות אוויר צח
ויניקה
העבודה תתבצע במבנה ועל הגג .הפנימית
של המבנה  .על הקבלן לסמן לפיקוח
מעברים הנדרשים במבנה לתעלות מראש
אחרת הם יבוצעו על חשבונו.
להעברה בתת פרק 01.15.13
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 058/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'058 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  15מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 01.15.13.0020ביצוע תעלות אוויר צח ויניקה בעובי כנדרש
במפרט ובפרטי תעלות שבתוכנית המיועדות
לכך.

מ "ר

 01.15.13.0040תעלות גמישות בקוטר עד "  10עם קפיץ
פנימי עמידות באש מחוברות משבכת יניקה
קיימת לתעלת יניקה קיימת במקום תעלת
קשיחה המתבטלת לאור האילוצים בחלל
התקרה הקיימת ולפי התוכניות.

מטר

180.00

60.00

70.00

100.00

סה"כ  01.15.13תעלות אוויר צח ויניקה

12,600.00

6,000.00
18,600.00

תת פרק  01.15.20משאבות חום -צ'ילר
עם  4צינורות
תת פרק זה עם זוג משאבות החום מדגם
 HEAT RECOVERYמתוצרת ארה"ב,יפן
או דרום קוריאה ,מיועד להיות חלופה
למשאבות החום שבמבנה  16ולמעבים
שבמבנה  .15יחידות טיפול אוויר במבנה
יצוידו בסוללות מים עם ברזי פיקוד
מתאימים בכ"א מהיט"אות במקום סוללת
 DXוברז התפשטות  .מערכות הבקרה יחד
עם לוח חשמל יותאמו לשימוש במים עם 4
צינורות .רק לאחר קבלת ההצעות הכספיות
והציוד שיוגש לאישור ,יוחלט על בחירה
סופית לצבירת אנרגיה לחימום .היחידות
בסעיף הבא יכללו כבר במחירם את עלות
ההתאמות הנדרשות לשיטה ,לא כולל צנרת
מי הסקה למאגר מי ההסקה אלא נטו
למערכת מיזוג אוויר מתפקדת ועובדת ללא
תקלות כמקובל בעת מסירה סופית
המבוססת על שיטת  4צינורות .שירות
ויסות ואחריות במחיר ולפי תנאים זהים
למערכת המקבילה.

להעברה בתת פרק 01.15.20
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 059/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'059 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  15מיזוג אוויר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 01.15.20.0020יחידת חימום וקירור מים בשיטת
 HEAT RECOVERYלאספקת אנריגה בו
זמנית בדגש על חימום עם מי הסקה לכול
צרכי המרכז כולל חימום לבריכות,מים חמים
ןחימום תת ריצפתי וכמבן מים קרים למיזוג
לפי הצורך דרך  4צינורות מותאמת
לתפוקת חימום של  275000קקל"ש בתנאיי
חוץ של  6.5מעלות צלסיוס תוך דגש להשגת
 COPמירבי.

קומפ'

 01.15.20.0030משאבה לאספקת מים קרים מיחידת משאבת
החום מסוג  H.Rאל כול יחידות טיפול אוויר
מותאמות כבר עם סוללות מים קרים וחמים.
המשאבה עם כול הברזים ואביזרים תותאם
לספיקה של  3 GPMלכול טון קירור של
תפוקת היחידה שתסופקת בשיטה זאת.

יח'

2.00

3.00

952,000.00 476,000.00

11,500.00

34,500.00

סה"כ  01.15.20משאבות חום -צ'ילר עם  4צינורות

986,500.00

סה"כ  01.15מיזוג אוויר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

2,221,745.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 060/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'060 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  17מעלית

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.17מעלית
תת פרק  01.17.01מעלית
 01.17.01.0010הקצב מעלית עפ"י הנחיות המועצה
המקומית

קומפ'

1.00

200,000.00 200,000.00

סה"כ  01.17.01מעלית

200,000.00

סה"כ  01.17מעלית
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

200,000.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 061/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'061 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.18תקשורת
תת פרק  01.18.01תשתיות תקשורת
 01.18.01.0001אספקה ,התקנה ,בדיקה ושילוט נקודת
תקשורת קומפלט המורכבת מ מחברי
) RJ45 (KYSTONEבשתי הקצוות ,מסוככך
בתקן  CAT 6Aלהתקנה בשקע או באביזר
המותקן עה"ט/תה"ט .כולל כבל תקשורת
 ,CAT 7A SFTP 1200MHZהגידים יהיו
 23 AW Gוישאו תו תקן של מעבדה מוסמכת
לעמידה בדרישות תקן IEC-61156-5 Ed. 2 :
,ANSI/TIA-568- ISO/IEC11801 and
מעטה הכבל יהיה  .HFFRמאושר מתוצרת
טלדור HCS ,DRAKA ,עם אישור מעבדה.
העבודה תכלול כבל באורך עד  80מ' ,את כל
האביזרים הנדרשים להתקנתו וחיבורו בשתי
הקצוות לרבות מסגרת  ,מתאמים ופס שילוט.
האביזרים המוצעים יכילו אישור hardware
 Connectingויהיו מתוצרת אחד היצרנים
הבאים - EXCEL,Hubersuhner,HCS :עם
קומפ'
אישור CHANNEL

200.00

 01.18.01.0002אספקה התקנה בדיקה ושילוט לוח ניתוב 1U
לקווי  W 8בנוי  24שקעי  45RJמסוככים
) ( KYSTONEלפי מפרט בעל הסמכה
לעמידה ב CAT 6A STP -מתוצרת
 - EXCEL,Hubersuhner,HCSעם אישור
CHANNEL

יח'

12.00

 01.18.01.0003אספקה התקנה בדיקה ושילוט לוח ניתוב 1U
לקווי  W 8בנוי  50שקעי  45RJ UTPעבור
ייצוג כבילה אנלוגית הסמכה לעמידה ב3 -
 CATעבודת ההתקנה תיכלול את התקנת
הלוח בארון פריסה וחיווט כבל רב זוגי כולל
פס סימון השקעים בלוח הניתוב .

יח'

4.00

280.00

700.00

350.00

להעברה בתת פרק 01.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

56,000.00

8,400.00

1,400.00

65,800.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 062/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'062 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

65,800.00

 01.18.01.0004אספקה ,התקנה ,בדיקה וסימון כבל תקשורת
 CAT 7A SFTP 1200MHZבודד  8גידים
סיכוך מילר נפרד לכל זוג וסיכוך רשת .
הגידים יהיו  23 AW Gוישאו תו תקן של
מעבדה מוסמכת לעמידה בדרישות תקן 2 :
ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5 Ed.
hardware Componnent approved per
 ,SFTP Cat 7 Connectingמעטה הכבל
יהיה  .HFFRהעבודה תכלול את שילוט
הכבלים וחיבורם בשתי הקצוות .הכבלים יהיו
מתוצרת :טלדורDRAKA , HCS. ,

מטר

 01.18.01.0005אספקה והתקנת קופסאת שקעי RJ-45
חיצונית להתקנה עה"ט או על תעלת הרשת
הכולל מקום למחברי  RJ45 CAT6Aכולל
קיסטון וכולל מתאם כפולות או בודדות למקום
שיאושר על ידי הלקוח

יח'

 01.18.01.0006אספקה ,התקנה ,בדיקה ושילוט לוח ניתוב
משולב עבור נחושת ואופטיקה בגובה 1U
הכולל 12 :מחברים אופטיים ל 12 -סיבים
כולל מתאמים  LC, SC ,לסיבי MM/SC
ומגש לכבלים 12 ,מחברי RJ45 CAT 6A
כולל פנל עליון לשמירת רווח ומגש איסוף
מגשרים כולל פס שילוט תוצרת
, PENDUIT, HCS ,Hubersuhner
CORNING

קומפ'

4.00

 01.18.01.0007אספקה ,התקנה ,בדיקה ושילוט לוח ניתוב
אופטי " 19בגובה  1Uל 48 -סיבים כולל
מתאמים  LC ,לסיבי  M.M/SCומגש לכבלים
כולל פנל עליון לשמירת רווח ומגש איסוף
מגשרים כולל פס שילוט .וצרת ,Hubersuhner
קומפ'
CORNING , PENDUIT, HCS

4.00

 01.18.01.0008כבל אופטי להתקנה פנימית  12סיבים M.M
 OM-4במארז  TIGHT TUBEהכבל יכיל
אלמנטי חיזוק לעומס אנכי.הכבל יהיה בעל
מעטה כפול כולל שיכבת  KEVLARבין
המעטים .מתוצרת :טלדורDRAKA, HCS ,

200.00

מטר

900.00

15.00

4,500.00

5.00

50.00

350.00

600.00

12.00

להעברה בתת פרק 01.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

750.00

1,400.00

2,400.00

2,400.00

77,250.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 063/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'063 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

77,250.00

 01.18.01.0009כבל אופטי להתקנה פנימית  4סיבים M.M
 OM-4במארז  TIGHT TUBEהכבל יכיל
אלמנטי חיזוק לעומס אנכי.הכבל יהיה בעל
מעטה כפול כולל שיכבת  KEVLARבין
המעטים .מתוצרת :טלדורDRAKA, HCS ,

מטר

 01.18.01.0010מגשר אופטי כפול באורך עד  5מטר כולל 2
מחברי  LCאופטיים בקצותיו )המגשר מסוג
 (SMתוצרת , PENDUIT, DRAKA , HSC
CORNING

יח'

 01.18.01.0011מגשר אופטי כפול באורך עד  0.5מטר כולל 2
מחברי  LCאופטיים בקצותיו )המגשר מסוג
 (SMתוצרת , PENDUIT, DRAKA , HCS
CORNING

יח'

 01.18.01.0012בדיקת כל הכבלים האופטיים באמצעות
מכשיר  OTDRוכן בדיקת ניחות משני צידי
הסיב והגשת דוח מודפס של הבדיקות.

קומפ'

 01.18.01.0013מגשר מסוכך בתקן  CAT 6Aללוח ניתוב
ועבור תחנת עבודה קיר באורך עד  200ס"מ
המגשר המוצע יהיה של היצרן לוחות הניתוב
ושקעי הקצה כולל מגפונים צבעונים וסימון
במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוני בקצוות
הכבל  ,מעטה המגשר יסופק בצבעים שונים
לפי הנחיות .כדוגמת DRAKA , RIT, HCS
CORNING , PENDUIT,

יח'

 01.18.01.0014מגשר מסוכך בתקן  CAT 6Aללוח ניתוב
ועבור תחנת עבודה קיר באורך עד  500ס"מ
המגשר המוצע יהיה של היצרן לוחות הניתוב
ושקעי הקצה כולל מגפונים צבעונים וסימון
במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוני בקצוות
הכבל  ,מעטה המגשר יסופק בצבעים שונים
לפי הנחיות .כדוגמת DRAKA , RIT, HCS
CORNING , PENDUIT,

יח'

200.00

10.00

10.00

1.00

80.00

80.00

12.00

50.00

20.00

3,000.00

25.00

25.00

להעברה בתת פרק 01.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

2,400.00

500.00

200.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00

87,350.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 064/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'064 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
87,350.00

 01.18.01.0015אספקה התקנה ושילוט מסד תקשורת ברוחב
חיצוני  60/60ס"מ בגובה עד  30Uלפי
המפרט כדוגמת היצרניםW IRE :
TIKSHORNET, ADVICE, WESTERN
CONTECH,

קומפ'

 01.18.01.0016אספקה התקנה ושילוט מסד תקשורת ברוחב
חיצוני  80/80ס"מ בגובה  44Uלפי המפרט
כדוגמת היצרניםW ESTERN W IRE :
CONTECH, TIKSHORNET, ADVICE,

קומפ'

2.00

 01.18.01.0017פס שקעי כח להתקנה במסגרת " 19הפס
יכלול  12שקעים מסוג רגיל  /אמריקאי/
קומקום כולל מתג מאמ"ת  16Aמסוג C
ונורית סימון המארז יהיה מארז מתכת וישא
תו תקן .המודול יכיל כבל פנדל באורך עד 15
מ' ובקצהו יהיה תקע חשמלאי מסוג
קומפ'
CEE16A

6.00

1.00

1,800.00

2,700.00

120.00

1,800.00

5,400.00

720.00

 01.18.01.0018מדף קבוע לציוד מחורר  30%חירור צבוע
צבע אפוקסי בעומק של עד  70ס"מ .

קומפ'

2.00

180.00

360.00

 01.18.01.0019אספקה והתקנה סט  10יח' טבעות תמיכה
אחוריות וקידמיות

זוג

10.00

50.00

500.00

 01.18.01.0020אספקה והתקנת פנל טבעות מתכת למעבר
כבלי תקשורת

יח'

10.00

50.00

500.00

 01.18.01.0021אספקה והתקנת פסי רווח להסתרת כבלים
בגובה  1/2 Uאו 1U

יח'

10.00

40.00

400.00

 01.18.01.0022ערכת הארקה לארון תקשורת /שרתים ומערכי
מחשבים כולל התקנה.

יח'

4.00

70.00

280.00

 01.18.01.0023אספקה והתקנה כבל תקשורת  25זוג תקן
בזק להתקנה פנימית ) (25X0.5X2כולל
חיווטו בשני הקצוות בלוחות ניתוב שבארון
תקשורת

מטר

200.00

22.00

להעברה בתת פרק 01.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

4,400.00

101,710.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 065/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'065 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
101,710.00

 01.18.01.0024אספקה והתקנה כבל תקשורת  100זוג תקן
בזק להתקנה פנימית ) (100X0.5X2כולל
חיווטו בשני הקצוות בלוחות ניתוב שבארון
תקשורת

מטר

200.00

30.00

6,000.00

 01.18.01.0025בלוק קרונה )מקורי בלבד( מסוג מתנתק
לחיבור הכבלים בין ארונות התקשורת למרכזי
הכולל את כל האלמנטים להתקנה ע"ג לוח עץ
או בארונות התקשורת.

יח'

20.00

50.00

1,000.00

 01.18.01.0026אמבטיה ל 1-בלוקי קורונה

יח'

10.00

35.00

350.00

 01.18.01.0027אספקה והתקנה של פלטת עץ מסוג סנדויץ
מצופה פורמייקה לבן בגודל 1200X1800
כולל התקנת טבעות מעבר לסידור כבילה

קומפ'

 01.18.01.0028אספקה והתקנה של נקודת טלפון תה"ט
בדירות כולל שקע בזק תיקיני שיותקן תחת
הטיח בקופסא  55כולל כבל בזק  2זוגות עד
 30מטר ,כולל חיבור הכבל לקרונה בריכוז
דירתי וחיווטו בשקע הדירתי

קומפ'

 01.18.01.0029אספקה והתקנה תעלת PVC 120*60
להתקנה במעמדים או חוות שרתים כולל
ביצוע ההתקנה ואספקת כל האביזרים
הנדרשים.

מטר

 01.18.01.0030אספקה והתקנה תעלת PVC 200*60
להתקנה במעמדים או חוות שרתים כולל
ביצוע ההתקנה ואספקת כל האביזרים
הנדרשים.

מטר

 01.18.01.0031אספקה והתקנה של צינור מתכת שרשורי
בקוטר " 1מצופה ב PVCשחור עמיד לקרינת
 UVהצינור יסתיים בסיומות תקניות מוברגות
"מופות.

מטר

 01.18.01.0032אספקה והתקנת שילוט  PVCחרוט בגודל עד
 15X30ס"מ המכיל כיתוביות עפ"י הנחיות
מתכנן

יח'

1.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

800.00

150.00

5.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

1,500.00

50.00

50.00

5.00

50.00

5.00

10.00

1.00

להעברה בתת פרק 01.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

800.00

111,520.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 066/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'066 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 01.18.01.0033אספקה והתקנת שילוט  PVCחרוט בגודל
 30X5ס"מ המכיל כיתוביות עפ"י הנחיות
מתכנן

סך הכל
111,520.00

יח'

20.00

20.00

1.00

111,540.00

סה"כ  01.18.01תשתיות תקשורת

תת פרק  01.18.02מתגי תקשורת
על הספק לבצע תכנון רשת מלא ויגיש תכנית
קווית ותכנית פריסה כולל הגדרת קונפיגרציה
מלאה של המתגים ,תאום התקנה בארונות
התקשורת וגישור כל הנקודות הפעילות .כל
המתגים יהיו מנוהלים מסוג 10/100/1000
רגיל או  +POEויחוברו באמצעות סיב אופטי
מסוג  S.Mבהתאם לתצורת המתגים
המפורטת להלן .כל המתגים יהיו חדשים
ומקוריים של היצרן לרבות אחריות מורחבת
 .24X7X4כמו כן כל המתגים יכללו את כל
התוכנה הנדרשת וכן את כל האביזרים
הנדרשים להתקנה בארונות ".19
 01.18.02.0002מתג ליבה -48XPORTS SFP+ 10G -
מינימום  24פורטים  +SFPהמתג יכלול:
מעבד כפול ,ספק כוח כפול ,תמיכה ב-
 STACKלחיבור ב . 40G -המתג יכלול את
כל החומרה והתוכנה הנדרשת להתקנה ב-
" 19ולחיבור אל מתגי ה -הקצה  ,הכל בהתאם
קומפ'
למפרט מתוצרתNETGEAR M4300 :

1.00

 01.18.02.0003מתג קצה  24 -פורטים UP LINK 10G
 POE+ 10/100/1000עם תמיכה ב-מינימום ב  - +2 SFPהספק מינימאלי של
 390Wכולל תמיכה ב . STACK -המתג יכלול
את כל החומרה והתוכנה הנדרשת להתקנה ב-
" 19ולחיבור אל מתגי ה, BACKBONE -
הכל בהתאם למפרט מתוצרתGC-728 XP:
קומפ'
NETGEAR

2.00

8,000.00

3,500.00

להעברה בתת פרק 01.18.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

8,000.00

7,000.00

15,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 067/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'067 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
15,000.00

 01.18.02.0004מתג קצה  48 -פורטים UP LINK 10G
 POE+ 10/100/1000עם תמיכה ב-מינימום ב  - +2 SFPהספק מינימאלי של
 480Wכולל תמיכה ב . STACK -המתג יכלול
את כל החומרה והתוכנה הנדרשת להתקנה ב-
" 19ולחיבור אל מתגי ה, BACKBONE -
הכל בהתאם למפרט מתוצרתGC-752 XP:
קומפ'
NETGEAR

2.00

 01.18.02.0005משדר אופטי להתקנה במתגים Transceiver
 10G SFP+כולל כבל וכולל כל התוכנה
והאביזרים הנדרשים להתקנה במתגים לחיבור
אל סיבים מסוג  .SINGLE MODEהמשדר
קומפ'
יהיה מקורי מתוצרת יצרן המתגים המוצעים

10.00

 01.18.02.0006מערכת ניהול רשת לכל מערך מתגי הקצה.
המערכת תכלול את כל התוכנה והחומרה
הנדרשת לרבות שרת מתאים  .המערכת תהיה
מאותו תוצרת של יצרן המתגים הנבחר.
אופציונאלי  -מערכת ניהול מרכזעת בענן ל-
קומפ'
 36חודשים

1.00

 01.18.02.0007תכנון מלא של הרשת לביצוע ,התקנה ,
הגדרות ,בדיקה והפעלה מלאה כולל שירות ל-
 36חודשים באתר הלקוח כולל עדכוני תוכנה
לכל המתגים וכולל גישור כל הפורטים בדירות
קומפ'
וריכוזים.

1.00

5,400.00

370.00

2,500.00

5,000.00

סה"כ  01.18.02מתגי תקשורת

10,800.00

3,700.00

2,500.00

5,000.00
37,000.00

תת פרק  01.18.03מערכת WIFI
על הספק לבצע סקר אתר כולל HIT MAP
ולהגיש תכנית פריסה של היחידות ,הגדרתם,
חיבורם למתגים ,הגדרות הבקרים והפעלה
מלאה .היחידות  APוהבקר יכללו אחריות
מוצר לחומרה  Life Timeוכן אחריות מורחבת
כולל תמיכה ועדכוני תוכנה מלאים לתקופה של
 5שנים .כל היחידות  ACיכללו את כל
החומרה והתוכנה הנדרשת וכן את כל
האביזרים הנדרשים להתקנה בתקרה ,על
הקיר או בארון בהתאם לתכנון.
להעברה בתת פרק 01.18.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 068/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'068 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

01.18.03.0002

dual-band Wave 2 , 802.11abgn/ac/ax
Wireless Access Point, 4x4 MIMO,
1GIGA , PoE support. Includes Limited
 Lifetime Warranty.NETGEAR WAC540יח'

 01.18.03.0003מערכת ניהול מרכזית בענן של כל היחידות
המותקנות לרבות כל החומרה והתוכנה
הנדרשת ל 36 -חודשים

יח'

 01.18.03.0004התקנה והפעלה מלאה של כל המערכת לרבות
גישור היחידות ומגשרים ליחידות הקצה
ולמתגים ,ביצוע סקר אתר לבדיקות קליטה
בכל המתחם לפני התקנה והפקת דוח איכות
קליטה  HIT MAPבכל המתחם בהתאם
קומפ'
לדרישות רשת מריוט

9.00

1.00

1.00

1,400.00

1,500.00

3,000.00

סה"כ  01.18.03מערכת WIFI

12,600.00

1,500.00

3,000.00
17,100.00

תת פרק  01.18.04מערכת מצלמות
CCTV
על הספק לבצע תכנון והתאמת מיקום כל
המצלמות בשטח לרבות העדשות המתאימות
לכל מקום ,כיוון המצלמה ,הגדרתה במערכת
ההקלטה ומערכת השו"ב לצורך קבלת
התראות .משך ההקלטה ל  .30כל המערכת
תתאים לתקני הגננת סייבר ,באחריות הספק
להגדיר את המצלמות באופן מאובטח למניעת
צפייה לא מורשית.
 01.18.04.0002יחידת ניהול ואיכסון הקלטה מודולרית NVR
מבוססת שרת אחד או יותר ותוכנה ייעודית
לניהול ,צפייה ,הקלטה ,אחזור והפצה של
וידאו  +סאונד כולל יכולת מטריצה וירטואלית
 .המערכת תאפשר זמן הקלטה רציפה של
 30יום עם דיסק בנפח מתאים לכל המצלמות

קומפ'

1.00

 01.18.04.0003עמדת צפיה למצלמות יעודיות  .כולל מחשב
 I7עם מערכת הפעלה  W IN10מסך "LED 24
כרטיס מסך מתאים זיכרון  16GBוכל
הנדרש להפעלה מלאה של המערכת לפי
קומפ'
דרישות המפרט.

1.00

10,000.00

3,500.00

להעברה בתת פרק 01.18.04
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

10,000.00

3,500.00
13,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 069/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'069 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
13,500.00

 01.18.04.0004מצלמת  IP-POEצבע מסוג 0.1 LUX IP-66
 MIN DOOM 5Mכולל  W DR, IRבמצלמה
וכולל אנליטקה להתקנה פנימית בתקרה
מונמכת או על הקיר עפ"י המפרט מתוצרת
החברותAVIGILANT , BOSCH :

יח'

 01.18.04.0005מצלמת  IP-POEצבע מסוג 5M 0.1 LUX
 DOOMעם  IRמובנה ועדשה  v.fכולל
 ,W DRמיקרופון מובנה וכולל אנליטיקה
להתקנה פנימית בתקרה מונמכת עפ"י
המפרט מתוצרת החברות, BOSCH :
AVIGILANT

יח'

 01.18.04.0006מצלמת  IP-POE 5Mצבע חיצונית LIGHT ,
 LUX 0.01 LOWמסוג צינור עם  IRמובנה
ועדשה  v.fלהתקנה חיצונית  IP-67כולל
אנליטקה פנימית לזיהוי תנועת אדם במרחק
של  50מ' לפחות עפ"י המפרט מתוצרת
החברותAVIGILANT , BOSCH :

יח'

 01.18.04.0007התקנה חיווט והפעלה של כל המערכת
קומפלט כולל חיבור כל המצלמות אל מערכת
ניהול צפיה והקלטה ,תכנות מלא והדרכת
משתמשים

קומפ'

15.00

4.00

2.00

1.00

1,100.00

1,500.00

1,600.00

3,000.00

סה"כ  01.18.04מערכת מצלמות CCTV

16,500.00

6,000.00

3,200.00

3,000.00
42,200.00

תת פרק  01.18.05מערכת מוסיקת רקע
על הספק לבצע תכנון מלא ולהגיש תכנית
קווית ותכנית פריסה לכל הרמקולים לרבות
חלוקה לאיזורים ,תאום התקנת פנלים
באיזורים ,חיבור למערכת הכריזה ,חיבור
למקורות מוסיקה והתקנה בחדר תקשורת.

להעברה בתת פרק 01.18.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 070/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'070 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 01.18.05.0002מכלול מסד עבור כל ציוד הגברה המכיל את :
המגברים ,מטריצה ,המחשב  ,מטען ומצברים
 ,פנלי חזית בעלי חחרכי איורור ,מסילות,
תמיכות ,תעלות חיווט הארון ,גלגלים ציוד
ואביזרי עזר  .כל מסד יהיה לפחות בגובה
 44Uוברוחב " 19עבור הציוד הנדרש לכל
אזור .תכולת הארון כמפורט במפרט ארונות
קומפ'
תקשורת.

1.00

 01.18.05.0003מגברי הספק רב ערוציים עם יציאות מתח
עבודה  100וולט והזנת מתח 24V/220V
עבור הזנת כל אזורי מוסיקת רקע מתוצרת
CROWN CDI 1000

קומפ'

1.00

 01.18.05.0004מטריצת אודיו מקצועית עבור עד  8אזורים
הכוללת כניסות  Mic/LINEו -יציאות עם
 , DSPביטול אקו  ,AECכניסת RS-232
לשליטה ,כניסת  ,LANכולל יחידת הרחבה
לחיבור עד  8פנלים לשליטה על אזורים
בתקשורת למרחק של  300מטר .המערכת
תסופק להתקנה במארז " ,19ותממשק לבקר
השליטה שיסופק ,כולל חיבור למערכת
הכריזה הראשית לניתוק בזמן כריזה .מתוצרת
קומפ'
YAMAHA MTX 5D

1.00

 01.18.05.0005פנל שליטה אזורי להתקנה טה"ט ,הפנל יהיה
מסוג  TUCHעם עד  8לחיצים ניתנים לתכנות
עבור :בחירת מקור אודיו ,וכן שליטה על
ווליום ,כיבוי השמע לאיזור .הפנל יכלול חיבור
בתקשורת מול המטריצה מתוצרת אותו יצרן
של המטריצה בסעיף קודם MA2030
YAMAHA KEYPAD

יח'

4.00

 01.18.05.0006פנל חיבורים להתקנה טה"ט ,הפנל יכלול
חיבור  MINI PLלחיבור אודיו מקומי ,חיבור
של מיקרופון מקומי .הפנל יחובר בתקשורת
מול המטריצה מתוצרת אותו יצרן של
המטריצה

יח'

4.00

3,000.00

3,000.00

12,000.00

1,000.00

800.00

להעברה בתת פרק 01.18.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

3,000.00

3,000.00

12,000.00

4,000.00

3,200.00

25,200.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 071/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'071 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
25,200.00

 01.18.05.0007רמקולי תקרה שקוע איכותי לכריזה/מוסיקה
מסוג  2W ayלמוסיקה בתקן  ULהכולל :
תיבת תהודה ושנאי קו  70V/100Vבהספק
 30Wלפחות בתחום היענות של  60ועד
 , 20Khzכולל גריל צבוע בצבע  RALשיחליט
האדריכל תוצרתף JBL CONTROL 16T

יח'

 01.18.05.0008רמקול  SUBלהתקנה שקועה בתקרה מתח
עבודה  ,100Vבתקן CONTROL 19CT
JBL

יח'

 01.18.05.0009רמקולי קולונה חיצוני איכותי מסוג 2W ay
עמיד  ALL W EATHERבסגור הכולל שנאי
קו  70V/100Vבהספק  50Wלפחות בתחום
היענות של  75ועד  20Khzדוגמת דוגמת
JBL-AWC82

יח'

 01.18.05.0010מחשב מוסיקה והודעות הכולל מקלט רדיו
 AM/FMכולל מקור מוסיקה  DVDוMP3 -
לחיבור המערכת עבור מוזיקת רקע כולל
תוכנה אפליקטיבית )לא כולל רשיונות ערוצי
מוסיקה(

יח'

 01.18.05.0011חיווט והתקנה מלאה של המערכת לרבות
אספקה של כל הכבילה הנדרשת לרבות :כבלי
אודיו/וידאו ,כבלי בקרה ,כבלים לכל ההתקנים
והציוד כולל מחברים וכל אשר נדרש לשם
הפעלה מלאה ,תכנות תרחישים ואינטגרציה
מלאה של המערכת באופן מלא כולל  3שנות
אחריות כנדרש במפרט.

קומפ'

110.00

10.00

10.00

1.00

1.00

450.00

600.00

1,500.00

3,000.00

3,000.00

סה"כ  01.18.05מערכת מוסיקת רקע

49,500.00

6,000.00

15,000.00

3,000.00

3,000.00
101,700.00

תת פרק  01.18.06מערכת הגברה
מקומית ל  4חדרי חוגים
 01.18.06.0001מגבר הספק עבור הרמקולים בכל חדר כולל
ממסר חיבור למערכת הכריזה מתוצרת
החברות . YAMAHA

יח'

4.00

2,500.00

להעברה בתת פרק 01.18.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

10,000.00

10,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 072/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'072 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
10,000.00

 01.18.06.0002רמקולי תלויים למוסיקה מסוג  2W ayבגודל
" 15בהספק  400Wלפחות בתחום היענות
של  60ועד  , 20Khzכולל מתקן תלייה
מהתקרה מתוצרת JBL

יח'

16.00

1,400.00

22,400.00

 01.18.06.0003מיקרופון אלחוטי דינאמי כולל משדר ומקלט
מתוצרת SHURE ULX-2458

קומפ'

4.00

2,000.00

8,000.00

 01.18.06.0004מיקרופון חוטי דינאמי כולל כבל עד  10מטר
מתוצרת SHURE SM58

קומפ'

4.00

1,000.00

4,000.00

t 01.18.06.0005ספקה והתקנה יחידת מיקסר הכוללת2 :
כניסות למיקרופונים ולכלי נגינה  2 +כניסות
סטריאו למקור מוסיקה .כניסה ) 1-2כניסות
 ,(XLR/PLכניסה ) 3/4כניסות  PLסטריאו או
PLמיני( ,כניסה ) 5/6כניסות PL/RCA
סטריאו( .חיבור  USBלהשמעה  /הקלטה
ממחשב .כניסות  1-2כוללות יציאות ישירות 3
 Direct Out.תחומי כיוון סאונד עם תדר
ביניים ) (Mid Murphלקבלת כיוון ואיכות
הצליל .שלוחה למכשיר אפקטים 48V.ספק
פאנטום - Compressor .קומפרסור ראשי
למיקסר .יציאה לאוזניות .מדגם PV-6

יח'

 01.18.06.0006מסד עבור ציוד עבור מערכת הגברה מקומית
המסד לפחות בגובה  20U-30Uוברוחב "19
וכולל  25%אביזרים נוספים כנדרש עבור
הציוד המפורט במפרט .תכולת הארון כמפורט
במפרט ארונות תקשורת.

קומפ'

4.00

 01.18.06.0007חיווט והתקנה מלאה של  fkמערכות
המולטימדיה בפרק זה לרבות אספקה של כל
הכבילה הנדרשת לרבות :כבלי אודיו/וידאו
,כבלי בקרה ,כבלים לכל ההתקנים והציוד
בחדר כולל מחברים וכל אשר נדרש לשם
הפעלה מלאה ,תכנות תרחישים ואינטגרציה
מלאה של כל המערכתו באופן מלא כולל אישור
קונסטרוקטור למתקון הפנסים וכולל  3שנות
קומפ'
אחריות כנדרש במפרט.

1.00

4.00

1,500.00

1,500.00

10,000.00

סה"כ  01.18.06מערכת הגברה מקומית ל  4חדרי חוגים

6,000.00

6,000.00

10,000.00
66,400.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 073/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'073 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  18תקשורת

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.18.07שונת
 01.18.07.0001אספקה ,התקנה וחבור יחידת אל פסק און ליין
בעל המרה כפולה בהספק  KW 10תלת פאזי
בכניסה וביציאה עם מכלול מצברים ל 10
דקות בעומס נקוב ,בעומק פריקה  65%וכן
שנאי גלוונאי בכניסה .כולל  ,מפסק העברה
שקטה למתח רשת ,כרטיס תקשורת ותוכנה
להורדת שרתים ,ממשק  SNMPכולל הובלה
לאתר ,פריקה ושינוע לחדר התקשורת

יח'

1.00

15,000.00

15,000.00

 01.18.07.0002הכנת תיק תיעוד מלא עפ"י המפרט

קומפ'

1.00

1,500.00

1,500.00

 01.18.07.0003שעות עבודה מתקין  /חשמלאי מוסמך לביצוע
עבודות אשר אינן מופיעות בכתב הכמויות
באישור בכתב לביצועם על ידי מנהל ההקמה
או היועץ.

ש"ע

100.00

120.00

12,000.00

סה"כ  01.18.07שונת

28,500.00

סה"כ  01.18תקשורת

404,440.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 074/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'074 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.22אלמנטים מתועשים בבנין
תת פרק  01.22.01מחיצות גבס
 01.22.01.0020חיפוי למיכל הדחה סמוי מגבס ירוק
לרבות בצוע מדף בגובה מתאים  +פינות מגן
מדידה קומפלט ליחידת מיכל הדחה

יח'

16.00

350.00

5,600.00

 01.22.01.0080חיפוי צנור בקוטר עד " 8עם קונסטרוקציה
ולוח אקווה פנל  /עמיד מים כפול לרבות מילוי
צמר סלעים  +יריעה משתיקה +ספוג +רדיד
עופרת ,גמר שפכטל מוכן לצבע .לרבות פינות
מגן .

מטר

50.00

180.00

9,000.00

 01.22.01.0100קיר וחיפוי בלוחות גבס  1.2ס"מ ירוק או וורוד
כולל קונסטרוקציה נושאת סימון GPB-2./3

מ "ר

630.00

155.00

97,650.00

 01.22.01.0110מחיצות גבס חד קרומיות בעובי  10ס"מ
לרבות קונסטרקציה עם ניצבים כל  40ס"מ
ומזרוני צמר סלעים בעובי " 2במשקל  60ק"ג
/מ"ק
 01.22.01.0120תוספת לוח גבס

נוסף למחיצת גבס

מ "ר

50.00

175.00

8,750.00

מ "ר

100.00

15.00

1,500.00
122,500.00

סה"כ  01.22.01מחיצות גבס

תת פרק  01.22.02תקרות אקוסטיות
כל סוגי התקרות כוללים את כל
הקונסטרוקציה הנדרשת לרבות אישור
מהנדס מטעם הקבלן ועל חשבונו לתקינות
וחוזק התקרות עפ"י התקן .
בצוע פתחים לגופי תאורה  ,יחידות קצה
למזגנים  ,אינסטלציה וכ"ו כלול במחירי
היחידה ולא ישולם בנפרד .
 01.22.02.0010תקרת גבס אופקית לרבות ברוחבים צרים
.קבועה ,מלוחות גבס רגילים ,בעובי  12.5מ"מ
כולל פרופילי ניתוק לפי פרט סימון CLG1

מ "ר

 01.22.02.0011תוספת לתקרת גבס עבור גבס ירוק
CLG4

מ "ר

725.00

675.00

185.00

20.00

להעברה בתת פרק 01.22.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

134,125.00

13,500.00

147,625.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 075/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'075 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
147,625.00

 01.22.02.0012תקרת אריחים מינרלים במידות אריח 60/60
ס"מ חצי שקוע " NRC-95פריקה ,מאריחים
מינרליים ,במידות  60/60ס""מ ,דוגמת
 ,ECOPHONספק יהודה יבוא יצו או ש""ע
כולל פרופילי ניתוק  "L+Zסימון CLG2

מ "ר

250.00

170.00

42,500.00

 01.22.02.0015תקרה מרחפת כדוגמת  MATRIXספק
יהודה יבוא יצוא או ש"ע סימון CLG3

מ "ר

500.00

450.00

225,000.00

 01.22.02.0050תקרת מגשי פח אלומיניום אטום ברוחב 30
ס"מ צבועים בתנור בגוון לבחירת האדריכל,
כולל פרופילי ניתוק  L+Zסימון CLG5

מ "ר

130.00

185.00

24,050.00

 01.22.02.0060תקרת תקרת צמנטבורד  12מ"מ כולל פרופילי
ניתוק  L+Zסימון CLG6

מ "ר

60.00

225.00

13,500.00

" 01.22.02.0080בריסול  -תקרות נמתחות  -יריעת מתיחה
בעלות תו תקן אש  ,ויניל פי.וי סי נמתחת .סוג
וגוון לבחירת האדריכל ,רוחב היריעות יהיה
בין  150ס""מ לבין  325ס""מ ובאורך בלתי
מוגבל .עובי יריעת נמתחת יהיה כ 0.2 -מ""מ.
משקל היריעה  200-גרם למ""ר.שימוש
בפרופיל קצה נסתרים מאלומיניום .ההתקנה
לפי הוראות יצרן.בעלות תו תקן אש ישראלי
 5093ותקן אש  M1אירופאי.יבואן  /ספק -
סקייטק  ,עדנים  16מיקוד  .4592500טלפון
 , 09-7402690סימון CLG8

מ "ר

30.00

350.00

10,500.00

 01.22.02.0530תוספת חיזוק תקרות עם קפיצים בממ"מ
עפ"י הנחיות פיקוד העורף .

מ "ר

50.00

45.00

2,250.00

אופקי ואנכי לרבות ברוחבים
 01.22.02.0540סינר גבס
צרים ברוחב פריסה עד  100ס"מ .מדידה
החלק הגלוי בלבד וכולל כל הקונסטרוקציה
הנדרשת לרבות המוסתרת .

מטר

650.00

170.00

110,500.00

 01.22.02.0541תוספת לנ"ל עבור קטעים מעוגלים
התוכניות

מטר

60.00

60.00

3,600.00

 01.22.02.0551תוספת בגין חיזוק וקיבוע אריחי אקופון
לקונסטרוקציה הנושאת באולמות חוגים

מ "ר

400.00

75.00

30,000.00

עפ"י

609,525.00

סה"כ  01.22.02תקרות אקוסטיות
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 076/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'076 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין

תאור

סע י ף

תת פרק  01.22.03בידוד
אקוסטיות

יחידה
תקרות

 01.22.03.0010מזרוני צמר סלעים בעובי " 2במשקל  80ק"ג
מ"ק עטופים בעטיפת פאלב .
סה"כ  01.22.03בידוד

כמות

מח יר

סך הכל

מ "ר

50.00

55.00

תקרות אקוסטיות

2,750.00
2,750.00

תת פרק  01.22.04חיפוי HPL
 01.22.04.0010חיפוי קירות חוץ
מערכת נושאת

מ "ר

850.00

700.00

595,000.00

בלוחות  HPLלרבות

 01.22.04.0020חשפים וסגירה עליונה מלוחות HPL

מטר

250.00

250.00

62,500.00

סה"כ  01.22.04חיפוי HPL

657,500.00

סה"כ  01.22אלמנטים מתועשים בבנין
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

1,392,275.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 077/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'077 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  23כלונסאות יצוקים באתר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.23כלונסאות יצוקים באתר
תת פרק  01.23.01כלונסאות
בצוע הכלונסאות כולל פינוי עודפי עפר
ופסולת למקום שפך מורשה  .בצוע
הכלונסאות כולל במחירם בדיקות סוניות .
 01.23.01.0020כלונס בנטונייט בקוטר  60ס"מ ולעומקים
שונים ..ב.40-

מטר

1,250.00

385.00

481,250.00

 01.23.01.0026כלונס בנטונייט בקוטר 80ס"מ ולעומקים
שונים .ב.40-

מטר

55.00

540.00

29,700.00

 01.23.01.0040צנורות בקוטר " 2עבור בדיקה אולטרה סונית
כולל מילויים במים וסגירתם בפח בסיום
העבודות .

מטר

100.00

55.00

5,500.00

 01.23.01.0050כלוב זיון בקטרים ואורכים שונים

טון

25.00

5,580.00

139,500.00

סה"כ  01.23.01כלונסאות

655,950.00

סה"כ  01.23כלונסאות יצוקים באתר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

655,950.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 078/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'078 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.34מתקני גילוי וכיבוי אש
תת פרק  01.34.01מערכות גילוי וכיבוי
אש
 01.34.01.0010רכזת בקרה למערכת גילוי וכיבוי אש ממוענת,
משולבת עם רכזת כריזת חרום לפי התקן
הכולל  2חוגי בקרה כמפורט ,מתאימה לתקן
תוצרת צרברוס או נוטיפייר או שו"ע ,כולל
ספק ומצבר לזמן הפסקת חשמל בהתאם
למפרט הטכני .קומפלט.

קומפ'

1.00

20,000.00

20,000.00

 01.34.01.0020גלאי עשן פוטואלקטרי לעבודה עם רכזת
ממוענת העומד בדרישות התקן להתקנה
לתקרה מונמכת או תקרת בטון או בלוח
חשמל.

יח'

110.00

700.00

77,000.00

 01.34.01.0030גלאי חום כנ"ל אך להתקנה לתקרה מונמכת.

יח'

2.00

1,000.00

2,000.00

 01.34.01.0040לחצן הפעלת אזעקת גילוי אש לעבודה עם
הרכזת הנ"ל העומד בדרישות התקן כולל
זכוכית ומכסה קפיצי למניעת הפעלה מקרית
להתקנה תה"ט.

יח'

3.00

600.00

1,800.00

 01.34.01.0050נורית סימון מקבילה לגלאי להתקנה פנימית.

יח'

50.00

200.00

10,000.00

 01.34.01.0060צופר למערכת גילוי אש  90dbעם נצנץ
להתקנה פנימית עה"ט.

קומפ'

10.00

600.00

6,000.00

 01.34.01.0070צופר למערכת גילוי אש  110dbעם נצנץ
להתקנה חיצונית עה"ט.

קומפ'

2.00

800.00

1,600.00

 01.34.01.0071יחידת הפעלה ) (OUTPUT O.Pשל רכזת
גילוי האש מחוברת במעגל הגלאים.

יח'

12.00

350.00

4,200.00

 01.34.01.0072כנ"ל אך יחידת התראה ).(INPUT I.P

יח'

5.00

350.00

1,750.00

 01.34.01.0080מיכל כיבוי לגז ,עבור כמות במשקל  2ליברות,
כולל מערכת הפצת גז ,שסתום הפעלה ,שעון
לחץ ותושבת התקנה מתאימה קומפלט.

קומפ'

 01.34.01.0090מילוי גז כיבוי  FM-200במיכל כיבוי עבורו
משולם בנפרד.

ק"ג

10.00

16.00

4,500.00

400.00

להעברה בתת פרק 01.34.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

45,000.00

6,400.00

175,750.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 079/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'079 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 01.34.01.0100חיווט מושלם למערכת גילוי וכיבוי האש
בהתאם לתכניות בכבל תקני למערכות הנ"ל
ומותקן בצנרת ו/או בסולמות/תעלות כבלים
עבורם משולם בנפרד ,כולל כל עבודות וחומרי
העזר קומפלט.
 01.34.01.0110בדיקת המתקן ע"י מכון התקנים.

סך הכל
175,750.00

קומפ'

1.00

30,000.00

30,000.00

קומפ'

1.00

2,250.00

2,250.00
208,000.00

סה"כ  01.34.01מערכות גילוי וכיבוי אש

תת פרק  01.34.02מערכת כריזה
 01.34.02.0090מיקרופון כריזה כולל עמדת שולחן  5אזורים
עם לחצן כריזת חרום ) (OVER RIDEוכבל
חיבור ,כמפורט במפרט הטכני קומפלט.

קומפ'

1.00

2,500.00

2,500.00

 01.34.02.0100מיקרופון נייד ,לכריזה בלבד ,עם תקע מתאים
לשקע  XLRעבורו משולם בנפרד ,מותקן לקיר .קומפ'

3.00

750.00

2,250.00

 01.34.02.0110שקע לחיבור מיקרופון נייד עם סידור נעילה
מדגם  XLRלהתקנה תה"ט.

3.00

קומפ'

 01.34.02.0120רמקול עגול " 8בהספק  6וט כולל מתלים
מתאימים בגוון לפי בחירת האדריכל להתקנה
בתקרה מונמכת ,כמפורט במפרט הטכני ,כולל
גריל מתאים בגוון לפי בחירת האדריכל וכל
חומרי העזר הדרושים להתקנה מכנית
קומפ'
וחשמלית קומפלט.

75.00

 01.34.02.0150חיווט מושלם לנקודות הרמקול בכבל
אלקטרוניקה מפותל  2X0.8ממ"ר ולנקודות
המיקרופון בכבל שידור מסוכך מתאים,
מושחלים בצנרת ו/או מונחים בתעלת כבלים
עבורם משולם בנפרד ,כולל כל עבודות וחומרי
העזר קומפלט.

1.00

קומפ'

100.00

320.00

10,000.00

סה"כ  01.34.02מערכת כריזה

300.00

24,000.00

10,000.00
39,050.00

תת פרק  01.34.10עמדות כיבוי ואביזרים
בקומת כניסה
מערכת הידרנטים במבנה תתחבר לקו קיים
ניפרדים מצנרת לאספקת מים לצריכה.
להעברה בתת פרק 01.34.10
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 080/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'080 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 01.34.10.0020תכולה של ארגז כיבוי אש במידות 120/110
הכוללים ברז שריפה עם מצמד " 2גלגלון עם
זרנוק קוטר " 2אורך  15מ' .ברז פתיחה
מהירה עם דיאפרגמה ,קוטר " 2ומסלנה
רבשמושית לרבות כל היתר כנידרש בתוכנית
הפרט.

יח'

7.00

2,100.00

14,700.00

 01.34.10.0030ארגז כיבוי אש במידות  120/110מפח ללא
תכולה כולל שלט זיהוי.

יח'

4.00

700.00

2,800.00

 01.34.10.0040ארגז כיבוי אש במידות  120/110מפייברגלס
ללא תכולה כולל שלט זיהוי.

יח'

3.00

950.00

2,850.00

 01.34.10.0050מתף כיבוי אבקה יבשה  3ק"ג.

יח'

7.00

250.00

1,750.00

 01.34.10.0060מתף כיבוי אבקה יבשה  6ק"ג.

יח'

3.00

350.00

1,050.00

 01.34.10.0070צנרת פלדה סדיול  40בקוטר " 3במבנה
בגמר בצבע כנדרש במפרט הטכני

מטר

55.00

225.00

12,375.00

 01.34.10.0080צנרת פלדה סקדיול  40בקוטר "2

מטר

110.00

185.00

20,350.00
55,875.00

סה"כ  01.34.10עמדות כיבוי ואביזרים בקומת כניסה

תת פרק  01.34.11הערות למתקן עם
מתזים לקומת כניסה
מערכת מתזים ומערכת כיבוי אש תבוצע
בקוים ניפרדים זו מזו ומצנרת לאספקת מים
לצריכה.
הביצוע יהיה בכפוף לתוכנית בטיחות אש
ודו"ח בטיחות של יועץ בטיחות אש .
הביצוע יהיה על בסיס תוכניות עבודה שיוכנו
ע"י מהנדס מקצועי בעל נסיון מוכח של 10
שנים בתחום מתזים אשר יכין תוכניות
עבודה לאישור מראש למעבדה מוסמכת
ויקבל את אישורה ואישור יועץ הבטיחות
לפני ביצוע המערכות .התוכניות ישמשו
לאחר מכן כתוכניות  AS MADEלמסירה
למכון בדיקה מוסמך.
להעברה בתת פרק 01.34.11
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 081/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'081 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

בגמר ביצוע המתקן בכול קומה יעבור
בדיקת מכון הבדיקה וכל הערות המכון
יושלמו ללא כל תוספת מחיר עד לקבלה
סופית של המכון ואישור יועץ הבטיחות.
כל סעיף בכתב כמויות כולל אספקה והתקנה
לפי ש"ע או מאושר מראש לפני הכנת
תוכניות עבודה לביצוע .הנ"ל כלול במחיר
מערכת המתזים .שירות ,ויסות ואחריות
לשנה כולל מסירת מערכת מתזים של כל
הקומה למכון בדיקה מוסמך עד לקבלת
אישור בכתב לתקינות ההתקנה הכולל הכנת
תוכניות  AS MADEבצירוף חישובים
הידראולים כלולה במחירהסעיפים שבהמשך.
סה"כ  01.34.11הערות למתקן עם מתזים לקומת כניסה

תת פרק  01.34.12מתזים ,צנרת
ואביזרים בקומת כניסה
 01.34.12.0010הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
סדיול  40צבועה בלי תפר בקוטר " 1כולל
ספחים ומתלים ,קידוחים ומעברים דרך
קירות ותיקרות.

מטר

210.00

100.00

21,000.00

 01.34.12.0020צנרת גמישה לחיבור מתז בודד

מטר

45.00

250.00

11,250.00

 01.34.12.0030הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "11/2
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות.

מטר

 01.34.12.0040הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "2
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות.

מטר

148.00

110.00

120.00

150.00

להעברה בתת פרק 01.34.12
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

17,760.00

16,500.00

66,510.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 082/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'082 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
66,510.00

 01.34.12.0050הספקה והתקנה של צינורת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "3
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות ללא אביזרים.

מטר

125.00

200.00

25,000.00

 01.34.12.0060אספקה והתקנה של קשתות ,זויות ו"ט" מסוג
קוויק-אפ" לצנרת בקוטר "3

יח'

65.00

125.00

8,125.00

 01.34.12.0070מחבר קל "קוויק אפ" בקוטר "3

יח'

40.00

145.00

5,800.00

 01.34.12.0080הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "4
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות ללא אביזרים.

מטר

115.00

265.00

30,475.00

 01.34.12.0090אספקה והתקנה של קשתות ,זויות ו"ט" מסוג
קוויק-אפ" לצנרת בקוטר "4

יח'

35.00

145.00

5,075.00

 01.34.12.0100מחבר קל "קוויק אפ" בקוטר "4

יח'

80.00

165.00

13,200.00

 01.34.12.0110הספקה והתקנה של מתז להפעלה
בטמפרטורה  68מעלות צל'RESPONSE
 UPRIGHT/PENDENT QUICKנחיר
" NPT 1/2" K=5.6 1/2מאושר FM/UL
כגומת  CENTRALדגם  BV-QRאו ש"ע
מ א ושר .

יח'

 01.34.12.0120הספקה והתקנה של מתז להפעלה בטמפי
 68מע' QUICK RESPONSE
 RECESSED PENDENTנחיר "1/2
 NPT 1/2" K=5.6מאושר  FM/ULכדוגמת
 CENTRALדגם  BV_QRאו ש"ע מאושר.

יח'

120.00

80.00

85.00

85.00

להעברה בתת פרק 01.34.12
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

10,200.00

6,800.00

171,185.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 083/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'083 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
171,185.00

 01.34.12.0130הספקה והתקנה של מתז להפעלה בטמפ'של
 68מע' PENDENT QUICK RESPONS
CAVERAGE RECESSED
 EXTENDEDנחיר "3/4" K=8.0 17/32
 NPTמאושר  FM/ULכדוגמת CENTRAL
דגם  Q-RBVאו ש"ע מאושר.

יח'

 01.34.12.0140הספקה והתקנה של מתז להפעלה בטמפ'
 68מע' QUICK RESPONSE
 K=5.6 ,NPT 1/2" SIDEW ALLמאושר
 FM/ULכדוגמת  CENTRALגדם BV-QR
א ו ש " ע מ א ושר .

יח'

 01.34.12.0150הספקה והתקנה של מתז להפעלה ב  68מע'
צל' QUICK RESPONSE SIDEW AL
 EXTENED COVERAGEו  K=8.0נחיר
" NPT 3/4" ,17/32דוגמת  CENTRALאו
ש " ע מ א ושר .

יח'

 01.34.12.0160הספקה והתקנה של מתז להפעלה ב  68מע'
צל' UPRIGHT QUICK RESPONSE
" K=5.6 ,NPT 1/2מותקן בחלל התיקרה
לאורך תעלות החשמל ותעלות מ"א.

יח'

 01.34.12.0170מפסק זרימה על קו " 4מתוצרת פוטר
 VSR-Fמאושר  24 VDC FM/ULאו ש"ע
מאושר לאינדיקציה והפעלה כולל הכנת
המופה בקו.

יח'

10.00

4.00

2.00

2.00

2.00

150.00

110.00

155.00

85.00

920.00

1,500.00

440.00

310.00

170.00

1,840.00

 01.34.12.0180ברז בדיקה וניקוז עם חלונית בקוטר "2
 FM/UL TEST AND DRAINעם מחבר
שטורץ לניקוז.

יח'

2.00

450.00

900.00

 01.34.12.0190ברז ניקוז " 2עם מחבר שטורץ

יח'

2.00

300.00

600.00

 01.34.12.0200מגוף כדורי עשוי ברונזה מעבר מלא קוטר "1
עם מעבר קוטר ל" 1/2לבדיקה.

יח'

2.00

110.00

220.00

 01.34.12.0210מגוף כדורי עשוי ברונזה מעבר מלא קוטר "2
עם מחבר שטורץ לניקוז.

יח'

2.00

240.00

480.00

להעברה בתת פרק 01.34.12
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

177,645.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 084/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'084 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
177,645.00

 01.34.12.0220הספקה והתקנה של ברז פרפר UL/FM
ברזל יציקה בקוטר " 4דוגמת ) A BFV-G(W
כולל אוגנים נגדיים.

יח'

 01.34.12.0230הספקה והתקנה של ברז פרפר UL/FM
ברזל יציקה בקוטר " 3דוגמת ) A BFV-G(W
כולל אוגנים נגדיים.

יח'

 01.34.12.0240הספקה והתקנה של ברז פרפר UL/FM
ברזל יציקה בקוטר " 2דוגמת ) A BFV-G(W
כולל אוגנים נגדיים.

יח'

 01.34.12.0250אספקה והתקנה של ברז אל חוזר " 4מאושר
 FM/ULעשוי ברזל יציקה מאוגן דוגמת 90
 CENTRALאו ש"ע מאושר.

יח'

 01.34.12.0260אספקה והתקנה של ברז אל חוזר בקוטר"2
עשוי פליז עם קפיץ מחזיר ,טיפוס שקט
דוגמת ""SOCLA

יח'

 01.34.12.0270אספקה והתקנה של מגוף שער מאושר
 FM/ULבקוטר " 4כדוגמת  722Vתוצרת
 CENTRALאו ש"ע.

יח'

4.00

4.00

4.00

2.00

2.00

2.00

1,500.00

1,250.00

1,100.00

1,500.00

900.00

2,100.00

6,000.00

5,000.00

4,400.00

3,000.00

1,800.00

4,200.00

 01.34.12.0280אספקה והתקנה של מגוף שער " 2מברונזה
 O.S&Yקוטר " 2חיבר הברגה כדגומת
"ניבקו" או ש"ע מאושר.

יח'

2.00

850.00

1,700.00

 01.34.12.0290ברז פרפר על קו מילוי ידני למאגר "4

יח'

2.00

1,500.00

3,000.00

 01.34.12.0300אספקה והתקנה של ברז אזעקה למערכת
מתזים רטובה בקוטר" 4הכולל בין היתר תא
בילום ,מנומטרים ,ברז ניקוז " 2פעמון עם
מנוע מים ,אוגנים ,פורק לחץ " ,1/2וכל היתר
הדרוש לעבודה מושלמת על כל מרכיביו.

קומפ'

9,500.00

 01.34.12.0310ארון למתזים רזרביים הכולל  18מתזים
לפחות

קומפ'

1.00

800.00

800.00

 01.34.12.0320אספקה והתקנה של מז"ח FM/UL " 4
לרבות שני ברזי ניתוק

קומפ'

2.00

7,500.00

15,000.00

להעברה בתת פרק 01.34.12
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

222,545.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 085/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'085 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
222,545.00

 01.34.12.0330תחנה קומתית למתזים כנדרש בפרט בחדר
אינסטלציה

קומפ'

 01.34.12.0340ברז בדיקה וניקוז לרשת מתזים כנידרש
בפרט.

קומפ'

 01.34.12.0350ברז הסנקה למערכת מתזים כנדרש

קומפ'

2.00

2.00

5,000.00

1,500.00

10,000.00

3,000.00

2,100.00
235,545.00

סה"כ  01.34.12מתזים ,צנרת ואביזרים בקומת כניסה

תת פרק  01.34.20עמדות כיבוי ואביזרים
לקומה א'
מערכת הידרנטים במבנה תתחבר לקו קיים
ניפרדים מצנרת לאספקת מים לצריכה.
 01.34.20.0020תכולה של ארגז כיבוי אש במידות 120/110
הכוללים ברז שריפה עם מצמד " 2גלגלון עם
זרנוק קוטר " 2אורך  15מ' .ברז פתיחה
מהירה עם דיאפרגמה ,קוטר " 2ומסלנה
רבשמושית לרבות כל היתר כנידרש בתוכנית
הפרט.

יח'

5.00

2,100.00

10,500.00

 01.34.20.0030ארגז כיבוי אש במידות  120/110מפח ללא
תכולה כולל שלט זיהוי.

יח'

4.00

700.00

2,800.00

 01.34.20.0040ארגז כיבוי אש במידות  120/110מפייברגלס
ללא תכולה כולל שלט זיהוי.

יח'

1.00

950.00

950.00

 01.34.20.0050מתף כיבוי אבקה יבשה  3ק"ג.

יח'

5.00

250.00

1,250.00

 01.34.20.0060מתף כיבוי אבקה יבשה  6ק"ג.

יח'

5.00

350.00

1,750.00

 01.34.20.0070צנרת פלדה סדיול  40בקוטר " 3במבנה
בגמר בצבע כנדרש במפרט הטכני
 01.34.20.0080צנרת פלדה סקדיול  40בקוטר "2

מטר

15.00

225.00

3,375.00

מטר

30.00

185.00

5,550.00
26,175.00

סה"כ  01.34.20עמדות כיבוי ואביזרים לקומה א'

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 086/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'086 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.34.21הערות למתקן עם
מתזים לקומה א'
מערכת מתזים ומערכת כיבוי אש תבוצע
בקוים ניפרדים זו מזו ומצנרת לאספקת מים
לצריכה.
הביצוע יהיה בכפוף לתוכנית בטיחות אש
ודו"ח בטיחות של יועץ בטיחות אש .
הביצוע יהיה על בסיס תוכניות עבודה שיוכנו
ע"י מהנדס מקצועי בעל נסיון מוכח של 10
שנים בתחום מתזים אשר יכין תוכניות
עבודה לאישור מראש למעבדה מוסמכת
ויקבל את אישורה ואישור יועץ הבטיחות
לפני ביצוע המערכות .התוכניות ישמשו
לאחר מכן כתוכניות  AS MADEלמסירה
למכון בדיקה מוסמך.
בגמר ביצוע המתקן בכול קומה יעבור
בדיקת מכון הבדיקה וכל הערות המכון
יושלמו ללא כל תוספת מחיר עד לקבלה
סופית של המכון ואישור יועץ הבטיחות.
כל סעיף בכתב כמויות כולל אספקה והתקנה
לפי ש"ע או מאושר מראש לפני הכנת
תוכניות עבודה לביצוע .הנ"ל כלול במחיר
מערכת המתזים .שירות ,ויסות ואחריות
לשנה כולל מסירת מערכת מתזים של כל
הקומה למכון בדיקה מוסמך עד לקבלת
אישור בכתב לתקינות ההתקנה הכולל הכנת
תוכניות  AS MADEבצירוף חישובים
הידראולים כלולה במחירהסעיפים שבהמשך.
סה"כ  01.34.21הערות למתקן עם מתזים לקומה א'

תת פרק  01.34.22מתזים ,צנרת
ואביזרים לקומה א'
 01.34.22.0010הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
סדיול  40צבועה בלי תפר בקוטר " 1כולל
ספחים ומתלים ,קידוחים ומעברים דרך
קירות ותיקרות.

מטר

160.00

100.00

16,000.00

 01.34.22.0020צנרת גמישה לחיבור מתז בודד

מטר

40.00

250.00

10,000.00

להעברה בתת פרק 01.34.22
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

26,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 087/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'087 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
26,000.00

 01.34.22.0030הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "11/2
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות.

מטר

 01.34.22.0040הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "2
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות.

מטר

120.00

80.00

120.00

150.00

14,400.00

12,000.00

 01.34.22.0050הספקה והתקנה של צינורת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "3
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות ללא אביזרים.

מטר

25.00

200.00

5,000.00

 01.34.22.0060אספקה והתקנה של קשתות ,זויות ו"ט" מסוג
קוויק-אפ" לצנרת בקוטר "3

יח'

15.00

125.00

1,875.00

 01.34.22.0070מחבר קל "קוויק אפ" בקוטר "3

יח'

10.00

145.00

1,450.00

 01.34.22.0080הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "4
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות ללא אביזרים.

מטר

85.00

265.00

22,525.00

 01.34.22.0090אספקה והתקנה של קשתות ,זויות ו"ט" מסוג
קוויק-אפ" לצנרת בקוטר "4

יח'

35.00

145.00

5,075.00

 01.34.22.0100מחבר קל "קוויק אפ" בקוטר "4

יח'

30.00

165.00

4,950.00

להעברה בתת פרק 01.34.22
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

93,275.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 088/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'088 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

93,275.00

 01.34.22.0110הספקה והתקנה של מתז להפעלה
בטמפרטורה  68מעלות צל'RESPONSE
 UPRIGHT/PENDENT QUICKנחיר
" NPT 1/2" K=5.6 1/2מאושר FM/UL
כגומת  CENTRALדגם  BV-QRאו ש"ע
מ א ושר .

יח'

 01.34.22.0120הספקה והתקנה של מתז להפעלה בטמפי
 68מע' QUICK RESPONSE
 RECESSED PENDENTנחיר "1/2
 NPT 1/2" K=5.6מאושר  FM/ULכדוגמת
 CENTRALדגם  BV_QRאו ש"ע מאושר.

יח'

 01.34.22.0130הספקה והתקנה של מתז להפעלה בטמפ'של
 68מע' PENDENT QUICK RESPONS
CAVERAGE RECESSED
 EXTENDEDנחיר "3/4" K=8.0 17/32
 NPTמאושר  FM/ULכדוגמת CENTRAL
דגם  Q-RBVאו ש"ע מאושר.

יח'

 01.34.22.0140הספקה והתקנה של מתז להפעלה בטמפ'
 68מע' QUICK RESPONSE
 K=5.6 ,NPT 1/2" SIDEW ALLמאושר
 FM/ULכדוגמת  CENTRALגדם BV-QR
א ו ש " ע מ א ושר .

יח'

 01.34.22.0150הספקה והתקנה של מתז להפעלה ב  68מע'
צל' QUICK RESPONSE SIDEW AL
 EXTENED COVERAGEו  K=8.0נחיר
" NPT 3/4" ,17/32דוגמת  CENTRALאו
ש " ע מ א ושר .

יח'

 01.34.22.0160הספקה והתקנה של מתז להפעלה ב  68מע'
צל' UPRIGHT QUICK RESPONSE
" K=5.6 ,NPT 1/2מותקן בחלל התיקרה
לאורך תעלות החשמל ותעלות מ"א.

יח'

 01.34.22.0170מפסק זרימה על קו " 4מתוצרת פוטר
 VSR-Fמאושר  24 VDC FM/ULאו ש"ע
מאושר לאינדיקציה והפעלה כולל הכנת
המופה בקו.

יח'

85.00

26.00

10.00

4.00

2.00

2.00

2.00

85.00

85.00

150.00

110.00

155.00

85.00

920.00

להעברה בתת פרק 01.34.22
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

7,225.00

2,210.00

1,500.00

440.00

310.00

170.00

1,840.00
106,970.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 089/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'089 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
106,970.00

 01.34.22.0180ברז בדיקה וניקוז עם חלונית בקוטר "2
 FM/UL TEST AND DRAINעם מחבר
שטורץ לניקוז.

יח'

2.00

450.00

900.00

 01.34.22.0190ברז ניקוז " 2עם מחבר שטורץ

יח'

2.00

300.00

600.00

 01.34.22.0200מגוף כדורי עשוי ברונזה מעבר מלא קוטר "1
עם מעבר קוטר ל" 1/2לבדיקה.

יח'

2.00

110.00

220.00

 01.34.22.0210מגוף כדורי עשוי ברונזה מעבר מלא קוטר "2
עם מחבר שטורץ לניקוז.

יח'

 01.34.22.0220הספקה והתקנה של ברז פרפר UL/FM
ברזל יציקה בקוטר " 4דוגמת ) A BFV-G(W
כולל אוגנים נגדיים.

יח'

 01.34.22.0230הספקה והתקנה של ברז פרפר UL/FM
ברזל יציקה בקוטר " 3דוגמת ) A BFV-G(W
כולל אוגנים נגדיים.

יח'

 01.34.22.0240הספקה והתקנה של ברז פרפר UL/FM
ברזל יציקה בקוטר " 2דוגמת ) A BFV-G(W
כולל אוגנים נגדיים.

יח'

 01.34.22.0250אספקה והתקנה של ברז אל חוזר " 4מאושר
 FM/ULעשוי ברזל יציקה מאוגן דוגמת 90
 CENTRALאו ש"ע מאושר.

יח'

 01.34.22.0260אספקה והתקנה של ברז אל חוזר בקוטר"2
עשוי פליז עם קפיץ מחזיר ,טיפוס שקט
דוגמת ""SOCLA

יח'

 01.34.22.0270אספקה והתקנה של מגוף שער מאושר
 FM/ULבקוטר " 4כדוגמת  722Vתוצרת
 CENTRALאו ש"ע.

יח'

2.00

4.00

4.00

4.00

2.00

2.00

2.00

240.00

1,500.00

1,250.00

1,100.00

1,500.00

900.00

2,100.00

480.00

6,000.00

5,000.00

4,400.00

3,000.00

1,800.00

4,200.00

 01.34.22.0280אספקה והתקנה של מגוף שער " 2מברונזה
 O.S&Yקוטר " 2חיבר הברגה כדגומת
"ניבקו" או ש"ע מאושר.

יח'

2.00

850.00

1,700.00

 01.34.22.0290ברז פרפר על קו מילוי ידני למאגר "4

יח'

2.00

1,500.00

3,000.00

להעברה בתת פרק 01.34.22
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

138,270.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 090/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'090 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
138,270.00

 01.34.22.0300אספקה והתקנה של ברז אזעקה למערכת
מתזים רטובה בקוטר" 4הכולל בין היתר תא
בילום ,מנומטרים ,ברז ניקוז " 2פעמון עם
מנוע מים ,אוגנים ,פורק לחץ " ,1/2וכל היתר
הדרוש לעבודה מושלמת על כל מרכיביו.

קומפ'

 01.34.22.0310ארון למתזים רזרביים הכולל  18מתזים
לפחות

קומפ'

9,500.00

1.00

800.00

800.00

 01.34.22.0320אספקה והתקנה של מז"ח FM/UL " 4
לרבות שני ברזי ניתוק

קומפ'

1.00

7,500.00

7,500.00

 01.34.22.0330תחנה קומתית למתזים כנדרש בפרט בחדר
אינסטלציה

קומפ'

1.00

5,000.00

5,000.00

 01.34.22.0340ברז בדיקה וניקוז לרשת מתזים כנידרש
בפרט.

קומפ'

1.00

1,500.00

1,500.00

 01.34.22.0350ברז הסנקה למערכת מתזים כנדרש

קומפ'

1.00

2,100.00

2,100.00
155,170.00

סה"כ  01.34.22מתזים ,צנרת ואביזרים לקומה א'

תת פרק  01.34.30עמדות כיבוי ואביזרים
בגג
מערכת הידרנטים במבנה תתחבר לקו קיים
ניפרדים מצנרת לאספקת מים לצריכה.
 01.34.30.0020תכולה של ארגז כיבוי אש במידות 120/110
הכוללים ברז שריפה עם מצמד " 2גלגלון עם
זרנוק קוטר " 2אורך  15מ' .ברז פתיחה
מהירה עם דיאפרגמה ,קוטר " 2ומסלנה
רבשמושית לרבות כל היתר כנידרש בתוכנית
הפרט.

יח'

2.00

2,100.00

4,200.00

 01.34.30.0030ארגז כיבוי אש במידות  120/110מפח ללא
תכולה כולל שלט זיהוי.

יח'

1.00

700.00

700.00

 01.34.30.0040ארגז כיבוי אש במידות  120/110מפייברגלס
ללא תכולה כולל שלט זיהוי.

יח'

1.00

950.00

950.00

 01.34.30.0050מתף כיבוי אבקה יבשה  3ק"ג.

יח'

2.00

250.00

500.00

להעברה בתת פרק 01.34.30
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

6,350.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 091/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'091 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
6,350.00

 01.34.30.0060מתף כיבוי אבקה יבשה  6ק"ג.

יח'

2.00

350.00

700.00

 01.34.30.0070צנרת פלדה סדיול  40בקוטר " 3במבנה
בגמר בצבע כנדרש במפרט הטכני

מטר

130.00

225.00

29,250.00

 01.34.30.0080צנרת פלדה סקדיול  40בקוטר "2

מטר

45.00

185.00

8,325.00

 01.34.30.0090צנרת צבועה למתזים בגג בקוטר " 4סקדיול
10

מטר

85.00

265.00

22,525.00

 01.34.30.0100אספקה והתקנה של קשתות זויות ו"ט" מסוג
קוויק אפ לצנרת "4

יח'

34.00

145.00

4,930.00

 01.34.30.0110מחבר קוויק אפ בקוטר"4

יח'

25.00

165.00

4,125.00

סה"כ  01.34.30עמדות כיבוי ואביזרים בגג

76,205.00

סה"כ  01.34מתקני גילוי וכיבוי אש
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

796,020.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 092/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'092 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  38דיזל גנרטור וUPS-

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.38דיזל גנרטור וUPS-
תת פרק  01.38.01מערכת דיזל גנרטור
 01.38.01.0010דיזל גנרטור בהספק עד  50קו"א להתנעה
אוטומטית כמפורט בסעיפים  1-3במפרט
הטכני ,כולל מיכל דלק יומי אינטגראלי .מותקן
בחופה אקוסטית להעמדה על גג המבנה

קומפ'

1.00

75,000.00

75,000.00

 01.38.01.0050מערכת מצברים ומטען ,כמפורט במפרט
הטכני ,לדיזל גנרטור  100קו"א כולל מדף
התקנה לנ"ל עשוי קונסטרוקצית מתכת
מגולבנת קומפלט.

קומפ'

1.00

1,000.00

1,000.00

 01.38.01.0060פנל בקרה תקני להתקנה בעמדת כבאים

יח'

1.00

7,500.00

7,500.00

 01.38.01.0070מחיר שנת אחריות נוספת מעל שנות האחריות
הניתנות בהסכם הרכישה עם הספק )לא
קומפ'
לסיכום(.

1.00

5,000.00

סה"כ  01.38.01מערכת דיזל גנרטור

5,000.00
88,500.00

תת פרק UPS 01.38.02
 01.38.02.0010מערכת  ,10KVA UPSכניסה ויציאה 400V
שלוב  ,50Hzמותקן בארון מודולרי ",19
להעמדה על הרצפה כולל  4גלגלים לניוד .כולל
מערכת מצברים לעבודה במשך  15-20דק'
בזמן הפסקת חשמל .דוגמת תוצרת
"גמאטרוניקס" או "טנסור" או "קיינט מערכות
אלקטרוניקה".

יח'

1.00

25,000.00

25,000.00

סה"כ UPS 01.38.02

25,000.00

סה"כ  01.38דיזל גנרטור וUPS-
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

113,500.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 093/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'093 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.40פיתוח נופי
תת פרק  01.40.21טיח חוץ
 01.40.21.0040טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות:
הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת ושכבה
עליונה זרוקה בכף על בסיס צמנט לבן

מ "ר

91.00

155.00

סה"כ  01.40.21טיח חוץ

14,105.00
14,105.00

תת פרק  01.40.50מילוי מובא ,מצעים
והידוק
הערות .1 :מילוי או מצע מתערובת - CLSM
ראה בסעיפים .2 .57.206.0030-0040
מחירי עבודות מילוי מובא )מסוגים שונים(
כוללים הובלה ממרחק של עד  30ק"מ.
 01.40.50.0013מילוי מובא מחומר מסוג  A-6עד A-6-7
)גודל  ,(5לרבות פיזור בשכבות של  20ס"מ
והידוק

מ"ק

5,640.00

53.00

298,920.00

 01.40.50.0090מצע סוג א' ,לרבות פיזור בשכבות של 20
ס"מ והידוק לא מבוקר ,המצע יסופק
ממחצבה מאושרת .המחיר הינו לכמות של
עד  250מ"ק

מ"ק

130.00

160.00

20,800.00

 01.40.50.0205הידוק רגיל של שתית )קרקעית חפירה( ו/או
פני קרקע טבעיים

מ "ר

2,260.00

3.50

7,910.00

 01.40.50.0220הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו
בשכבות של  20ס"מ) ,המילוי נמדד בנפרד(

מ"ק

5,640.00

9.00

50,760.00

 01.40.50.0230תוספת למצעים מהודקים )בהידוק לא
מב ו קר ( עב ור ה י ד ו ק מב ו קר

מ"ק

5,640.00

2.50

14,100.00
392,490.00

סה"כ  01.40.50מילוי מובא ,מצעים והידוק

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 094/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'094 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.40.53ריצוף באבנים
משתלבות
 .2סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים
את שכבת החול בעובי  5ס"מ ,ואינם כוללים
את הידוק השתית ,מצע וחגורת בטון,
שימדדו בנפרד .3.סעיפי הריצופים בגוון
צבעוני אינם כוללים צבע כחול וירוק.4.
סעיפי ריצוף באבן  -ראה תת פרק .14.080
 01.40.53.0574ריצוף באבנים משתלבות בעובי  7ס"מ ,דגם
"הרובע" או ש"ע במידות  10/40ס"מ ,לרבות
חול  5ס"מ )לא כולל מצע( ,בגוון לבן )סופר
סטון( ו/או גווני קוקטייל

מ "ר

650.00

178.00

סה"כ  01.40.53ריצוף באבנים משתלבות

115,700.00
115,700.00

תת פרק  01.40.54אבני שפה וגן ,אבני
תיחום
 01.40.54.0605אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד
ומשענת בטון ,בגוון צבעוני  -על בסיס מלט
לבן בגמר מסותת

מטר

135.00

108.00

סה"כ  01.40.54אבני שפה וגן ,אבני תיחום

14,580.00
14,580.00

תת פרק  01.40.56תיחום גומות וסריגים
לעצים
 01.40.56.0042תיחום גומות לעצים מ  4 -אבנים טרומיות
במסגרת מרובעת במידות חוץ 100/100/10
ס"מ ומידות פנים  80/80ס"מ ,לרבות יסוד
ומשענת בטון ,גוון צבעוני  -על בסיס מלטלבן
)סופר סטון( ו/או בגמר מסותת

קומפ'

3.00

640.00

סה"כ  01.40.56תיחום גומות וסריגים לעצים

1,920.00
1,920.00

תת פרק  01.40.61קירות תומכים מבטון
ובלוקי בטון
 01.40.61.0010חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך ,בעומק
עד  2מ '

מ"ק

 01.40.61.0061יסוד עובר מבטון ב 30-לקיר תומך ,בעובי
 20ס"מ ורוחב מעל  1מ' .המחיר כולל זיון
)לפי  60ק"ג למ"ק(

מ"ק

35.00

9.00

57.00

1,530.00

להעברה בתת פרק 01.40.61
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

1,995.00

13,770.00
15,765.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 095/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'095 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 01.40.61.0091קיר תומך מבטון מזויין ב 30-גלוי מצד אחד,
בעובי  20ס"מ ובגובה עד  2מ' ,לרבות
תפרים ונקזים .המחיר כולל עיבוד ראש הקיר
וזיון )לפי  60ק"ג למ"ק(

סך הכל
15,765.00

מ"ק

17.00

1,750.00

29,750.00

סה"כ  01.40.61קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

45,515.00

סה"כ  01.40פיתוח נופי
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

584,310.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 096/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'096 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  41גינון והשקיה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.41גינון והשקיה
תת פרק  01.41.11עיבוד הקרקע ואדמת
גן
 01.41.11.0010עיבוד הקרקע לעומק  20ס"מ ,לרבות הפיכת
הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני
סופי ,באדמות קלות ובינוניות ,בחלקה אשר
שטחה עד  250מ"ר

מ "ר

810.00

5.80

4,698.00

 01.41.11.0040קומפוסט לשטחים שגודלם מעל  250מ"ר
)בכמות של כ 25-מ"ק לדונם(

מ"ק

20.00

230.00

4,600.00

 01.41.11.0100חריש לעומק  25ס"מ ,לרבות יישור השטח

מ "ר

810.00

4.50

3,645.00

 01.41.11.0210אדמה גננית ,לרבות פיזור בשטח  -בכמויות
גדולות מעל  20מ"ק

מ"ק

250.00

70.00

17,500.00
30,443.00

סה"כ  01.41.11עיבוד הקרקע ואדמת גן

תת פרק  01.41.20נטיעה
 01.41.20.0030נטיעת שתילים גודל מס'  1) 3ליטר(

יח'

 01.41.20.0190עצים ממיכל ) 100ליטר( "גודל  "9בקוטר
גזע " 3מדוד  0.3מ' מפני הקרקע ,לרבות זוג
סמוכות מחוטאות ו 50 -ליטר קומפוסט לעץ

יח'

3,250.00

21.00

15.00

600.00

48,750.00

12,600.00

סה"כ  01.41.20נטיעה

61,350.00

סה"כ  01.41גינון והשקיה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

91,793.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 097/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'097 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  42ריהוט חוץ

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.42ריהוט חוץ
תת פרק  01.42.41אשפתונים ומסתורי
אשפה
 01.42.41.0011אשפתון גליל מבטון בגובה  77ס"מ ,קוטר
 37ס"מ ,עומק  30ס"מ

יח'

2.00

1,030.00

2,060.00

סה"כ  01.42.41אשפתונים ומסתורי אשפה

2,060.00

סה"כ  01.42ריהוט חוץ
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

2,060.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 098/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'098 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  44גידור

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.44גידור
תת פרק  01.44.22מעקות לבניה פרטית
ורוויה
 01.44.22.0010מעקה דגם "כנרת" או "גדרה" או ש"ע עם
עמודי פלדה מפרופיל  50/50/2מ"מ כל 2.0
מ' ובגובה  1.05מ' וניצבים מפרופילים
 20/20/1.5מ"מ ובמרווח של  99מ"מ
המחובריםלפרופילים אופקיים  50/25/2מ"מ,
לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים
עיוורים ויסודות בטון בודדים

מטר

66.00

370.00

24,420.00

סה"כ  01.44.22מעקות לבניה פרטית ורוויה

24,420.00

סה"כ  01.44גידור
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

24,420.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 099/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'099 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  51סלילת כבישים ורחבות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.51סלילת כבישים ורחבות
תת פרק  01.51.10עבודות הכנה ופירוק
 01.51.10.0400פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד  8ס"מ

מ "ר

235.00

12.00

2,820.00

סה"כ  01.51.10עבודות הכנה ופירוק

2,820.00

סה"כ  01.51סלילת כבישים ורחבות
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

2,820.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 100/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'100 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  01.57תשתיות ביוב ומים סביב
המבנה
תת פרק  01.57.01ביוב בפיתוח
הערה :במחיר קוי הביוב והשוחות נכלל גם
כל עבודות חציבה/חפירה ,ריפוד בחול ,מילוי
בחומר מובא ניקוי הקו בדיקות
תקינות,מדידת שיפועים,ניקוי ומסירה בעת
סיום הפרוייקט עם תוכניות AS MADE
אשר ישמשו גם לביצוע .התוכניות יוכנו ע"י
מהנדס מנוסה באוטוקד מראש  .כל הצנרת
והציוד המסופק ילווה בתעודות תקן .כל
שוחות הביוב וניקוז יכללו שלבי ירידה כנדרש
בתקן
 01.57.01.0020צנרת  P.V.Cבקוטר " 6לפי ת"י  884כולל
ריפוד בחול  10ס"מ סביב הצינור.הקו עד
עומק  150ס"מ.

מטר

 01.57.01.0030צנרת  P.V.Cבקוטר " 4לפי ת"י  884כולל
ריפוד בחול  10ס"מ סביב הצינור עד עומק
 150ס"מ.

מטר

186.00

266.00

280.00

200.00

52,080.00

53,200.00

 01.57.01.0040צנרת  P.V.Cבקוטר " 8לפי ת"י  884כולל
ריפוד בחול  10ס"מ סביב הצינור עד עומק
 150ס"מ לאורך דרך שתהיה סלולה.

מטר

325.00

360.00

117,000.00

 01.57.01.0050העמקת קו ביוב כל קוטר עד עומק  250ס"מ
ומעל  150ס"מ.

מטר

160.00

125.00

20,000.00

 01.57.01.0060העמקת קו ביוב עד עומק  3.5מ' ומעל 2.5
מטר.

מטר

124.00

160.00

19,840.00

 01.57.01.0070התחברות לשוחת ביוב קיימת כולל תיקון
ועיבוד השוחה מכל סוג.

קומפ'

2.00

200.00

400.00

 01.57.01.0080שוחת ביקורת על קו ביוב מבטון טרום
כנידרש בתוכנית הפרטים בקוטר  80ס"מ
ועד עומק  125ס"מ כולל מיכסה 12.5טון
בקוטר  60ס"מ.

יח'

 01.57.01.0090שוחת ביקורת מבטון טרום כנידרש בתוכנית
בקוטר  100ס"מ ועד עומק  2.50מ' כולל
מיכסה  12.5טון בקוטר  60ס"מ.

יח'

1.00

2.00

2,400.00

3,500.00

להעברה בתת פרק 01.57.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

2,400.00

7,000.00
271,920.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 101/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'101 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
271,920.00

 01.57.01.0100שוחת ביקורת מבטון טרום בקוטר  120ס"מ
כנ"ל אך עד עומק  3.5מ' כולל מכסה 12.5
טון בקוטר  60ס"מ.

יח'

3.00

4,000.00

12,000.00

 01.57.01.0110תוספת  1מטר עומק לשוחת ביקורת בקוטר
 120ס"מ מעל עומק  3.5מ' כולל מיכסה
 12.5טון בקוטר  60ס"מ.

יח'

2.00

4,900.00

9,800.00

 01.57.01.0120תוספת עבור מיכסה בטון  40טון בקוטר 60
ס"מ.

יח'

4.00

700.00

2,800.00

 01.57.01.0130מפלים מצינורות  P.V.Cבקוטר " 6בהפרש
עומקים  2מטר

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

 01.57.01.0140ניקוי ושטיפת קוי ביוב בקוטר עד "8

מטר

700.00

23.00

16,100.00

 01.57.01.0150נקוי ושטיפת תאי ביוב בכל גודל וסילוק
הפסולת

יח'

30.00

347.00

10,410.00

 01.57.01.0160מפריד שומן בנפח  2000ליטר תוצרת חופית
כולל הטמנה וחיבור לביוב בהתאם להנחיות
היצרן

קומפ'

 01.57.01.0170שירות ,ויסות ואחריות לרבות צילום קו ביוב
באמצעות מצלמת וידאו והספקת דוח +
קלטת ,כנדרש במפרט המיוחד על כל מערכת
הביוב לרבות תוכניות עדות באוטוקד.

קומפ'

1.00

1.00

3,800.00

4,500.00

סה"כ  01.57.01ביוב בפיתוח

3,800.00

4,500.00
332,330.00

תת פרק  01.57.02קווי מים בפיתוח
הערה :במחיר הצנרת כלול כל נושא עבודות
העפר כלומר חציבה/חפירה ,ריפוד בחול
ומילוי בחומר מילוי מובא .עבור קשתות
וזויות תהיה תוספת מדידה של  1מטר .עבור
התחברות לקוים קיימים ספחים וכיו"ב לא
תהיה כל תוספת .לכל הצנרת יבוצע הגנה
קטודית למניעת קורוזיה בהתאם להנחיות
היצרן להבטחת אורך חיים לצנרת באדמה
לפחות  7שנים.

להעברה בתת פרק 01.57.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 102/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'102 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

לכל מערכות ביוב ,ניקוז ומים יוכנו תוכניות
 AS MADEאשר ישורטטו בתוכנת אוטוקד.
התוכניות יוכנו בשלב הביצוע על מנת
שישמשו גם לעצם הביצוע ולבדיקה למניעת
הצלבות כלשהן .הנ"ל יוכן ע"י מהנדס בצוע
מיקצועי ומנוסה וכלול במחיר התשתיות!
הערה -בפרק זה נכללת הצנרת מהמונה
ומסביב המבנה באתר .אספקת המים למונה
מהקו העירוני אשר נכלל בעבודה לפי
הוראה נוספת.
 01.57.02.0030צנרת פלדה מחוץ למבנה בעובי דופן "5/32
עם ציפוי מלט צמנט ,עטיפת חוץ ארג
זכוכית ,אספלט חרושתי וחיבורים בריתוך
בהשקה.הצנרת בקוטר " 6כולל ספחים
וריפוד בחול  10ס"מ סביב הצינור אך ללא
קשתות וזויות עבורם ישולם בניפרד תוספת
 1מטר בהתאם לקוטר.

מטר

 01.57.02.0040צנרת פלדה מחוץ למבנה בעובי דופן "5/32
עם ציפוי מלט צמנט ,עטיפת חוץ ארג זכוכית
ואספלט חרושתי וחיבורים בריתוך בהשקה.
הצנרת בקוטר " 4כולל ספחים וריפוד בחול
 10ס"מ סביב הצינור אך ללא קשתות וזויות
עבורם ישולם  1מטר נוסף.

מטר

 01.57.02.0050צנרת פלדה מחוץ למבנה בעובי דופן "5/32
עם ציפוי מלט צמנט ,עטיפת חוץ ארג זכוכית
ואספלט חרושתי וחיבורים בריתוך
בהשקה.הצנרת בקוטר " 3כולל ספחים
וריפוד בחול  10ס"מ סביב הצינור אך ללא
קשתות וזויות עבורם ישולם  1מטר נוסף.

מטר

84.00

34.00

28.00

280.00

220.00

190.00

23,520.00

7,480.00

5,320.00

 01.57.02.0060צנרת פלדה מחוץ למבנה בעובי דופן "5/32
עם עטיפת חוץ ארג זכוכית ואספלט חרושתי
וחיבורים בריתוך בהשקה.הצנרת בקוטר "2
כולל ספחים קשתות וזויות.

מטר

44.00

145.00

6,380.00

 01.57.02.0070מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
"2

יח'

16.00

500.00

8,000.00

להעברה בתת פרק 01.57.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

50,700.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 103/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'103 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
50,700.00

 01.57.02.0080מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
".3

יח'

6.00

650.00

3,900.00

 01.57.02.0090מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
".4

יח'

12.00

850.00

10,200.00

 01.57.02.0100מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
".6

יח'

8.00

1,250.00

10,000.00

 01.57.02.0110שסתום אל חוזר כדורי כולל רקורד עד קוטר
".2

יח'

6.00

300.00

1,800.00

 01.57.02.0120שסתום אל חוזר מאוגן כולל אוגנים נגדיים
בקוטר "3

יח'

4.00

650.00

2,600.00

 01.57.02.0130שסתום אל חוזר " 4מאוגן כנ"ל

יח'

3.00

800.00

2,400.00

 01.57.02.0140מז"ח כפול אל חוזר מאוגן כולל אוגנים נגדיים
בקוטר ".6

קומפ'

1.00

16,600.00

16,600.00

 01.57.02.0150מז"ח כפול אל חוזר מאוגן כולל אוגנים נגדיים
בקוטר "4

קומפ'

2.00

9,600.00

19,200.00

 01.57.02.0160שסתום אל חוזר מאוגן כולל אוגנים נגדיים
בקוטר ".6

יח'

2.00

11,500.00

23,000.00

 01.57.02.0170מסנן ראשי על קו האספקה של עמיעד עם
שטיפה ידנית בקוטר "6

יח'

2.00

4,200.00

8,400.00

 01.57.02.0180מערכת צימצום לחץ מותאמת למשטר לחצים
במקום בהתאם לצורך ברמד לשמירת לחץ
עד  6אטמוספירות.

מטר

1.00

3,200.00

3,200.00

 01.57.02.0190שסתום בטחון בקוטר " 2מכוון ל  6אטמ'.

יח'

2.00

250.00

500.00

 01.57.02.0200שסתום בטחון בקוטר " 1 1/2מכוון ל 6
אטמ'.

יח'

2.00

100.00

200.00

 01.57.02.0210ברז גן מסגסוגת נחושת בקוטר "3/4

יח'

4.00

100.00

400.00

להעברה בתת פרק 01.57.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

153,100.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 104/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'104 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
153,100.00

 01.57.02.0220מד מים ראשי משולב " 6עם מונה נוסף קטן
הכולל את כל האביזרים כנידרש בתוכנית
הפרט למונה מים משולב בקוטר " 4על קו "6
מאושר ע"י תאגיד מים מקומי.

קומפ'

1.00

11,500.00

11,500.00

 01.57.02.0230מונה מים " 4לצרכן נפרד למדידת צריכת
מים לברכות שחייה

קומפ'

1.00

8,400.00

8,400.00

 01.57.02.0240מונה מים " 3לצרכן נפרד למדידת מים
לתחנת מים חמים

קומפ'

1.00

5,800.00

5,800.00

 01.57.02.0250מונה מים בקוטר " 2לצרכן נפרד עם אביזרים
כנדרש ומאושר ע"י תאגיד מים מקומי

קומפ'

2.00

4,500.00

9,000.00

 01.57.02.0260ראש מערכת השקייה וטיפטוף כנידרש
בתוכנית הפרט בקוטר " 2לפחות .

קומפ'

4.00

2,400.00

9,600.00

 01.57.02.0270ברז שיחרור אויר אוטומטי כולל בקבוק איסוף
בקוטר " 2להתקנה בכל הנקודות הגבוהות.

יח'

4.00

200.00

800.00

 01.57.02.0280מסנן מסגסוגת נחושת כדורי כולל רשת 60
מש עד קוטר ".2

יח'

4.00

400.00

1,600.00

 01.57.02.0290מלכודת אבנים " 6דגם  06F70כפי שמשווק
ע"י ברמד.

יח'

1.00

2,300.00

2,300.00

 01.57.02.0300שטיפת קווי מים כנדרש בתקנות

מטר

80.00

15.00

1,200.00

 01.57.02.0310שירות ,ויסות ואחריות לכל צנרת המים לאחר
ניקוי וטסט כולל הכנת תוכניות AS MADE
באוטוקד.

קומפ'

1.00

4,000.00

סה"כ  01.57.02קווי מים בפיתוח

4,000.00
207,300.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 105/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'105 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.57.03כיבוי אש
בפיתוח-ללא חניה
הערה :במחיר הצנרת כלול כל נושא עבודות
העפר כלומר חציבה/חפירה ,ריפוד בחול
ומילוי בחומר מילוי מובא .עבור קשתות
וזויות תהיה תוספת מדידה של  1מטר .עבור
התחברות לקוים קיימים  ,ספחים וכיו"ב לא
תהיה כל תוספת .לכל הצנרת יבוצע הגנה
קטודית למניעת קורוזיה בהתאם להנחיות
יועץ קורוזיה .הנ"ל כלול במחיר הצנרת!
לכל מערכת המים יוכנו תוכניות AS MADE
אשר ישורטטו בתוכנת אוטוקד .התוכניות
יוכנו בשלב הביצוע על מנת שישמשו גם
לעצם הביצוע ולבדיקה למניעת הצלבות
כלשהן .הנ"ל יוכן ע"י מהנדס בצוע מיקצועי
ומנוסה וכלול במחיר התשתיות! הערה-
בפרק זה נכללת הצנרת מהמונה ומסביב
המבנה באתר .
 01.57.03.0050צנרת פלדה מחוץ למבנה בעובי דופן "5/32
עם ציפוי מלט צמנט ,עטיפת חוץ ארג זכוכית
ואספלט חרושתי וחיבורים בריתוך בהשקה.
הצנרת בקוטר " 4כולל ספחים וריפוד בחול
 10ס"מ סביב הצינור אך ללא קשתות וזויות
וללא חפירה אבורם ישולם בניפרד.

מטר

425.00

280.00

119,000.00

 01.57.03.0060צנרת פלדה מחוץ למבנה בעובי דופן "5/32
עם ציפוי מלט צמנט ,עטיפת חוץ ארג זכוכית
ואספלט חרושתי וחיבורים בריתוך
בהשקה.הצנרת בקוטר " 3כולל ספחים
וריפוד בחול  10ס"מ סביב הצינור אך ללא
קשתות וזויות וללא חפירה עבורם ישולם
בניפרד.

מטר

40.00

190.00

7,600.00

 01.57.03.0070מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
".3

יח'

2.00

650.00

1,300.00

 01.57.03.0080מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
".4

יח'

2.00

850.00

1,700.00

 01.57.03.0090מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
".6

יח'

2.00

1,250.00

2,500.00

להעברה בתת פרק 01.57.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

132,100.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 106/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'106 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

132,100.00

 01.57.03.0100שסתום אל חוזר מאוגן כולל אוגנים נגדיים
בקוטר "2

יח'

 01.57.03.0110שסתום אל חוזר מאוגן כולל אוגנים נגדיים
בקוטר ".3

יח'

 01.57.03.0120ברז שריפה חיצוני בקוטר " 2X3מאוגן כולל
זקף ", 4גוש בטון לעיגון ,מצמדי שטורץ וברז
גן קומפלט .ברז גן ".3/4

יח'

 01.57.03.0130ברז שריפה חיצוני ראש כפול בקוטר "4
מאוגן כולל זקף ", 4גוש בטון לעיגון ,מצמד
שטורץ וברז גן ". 3/4

יח'

 01.57.03.0140ברז שריפה חיצוני ראש כפול בקוטר "3
מאוגן כולל זקף " 4גוש בטון לעיגון מצמדי
שטורץ וברז גן קומפלט.

יח'

 01.57.03.0150ברז הסנקה חיצוני הכולל שני ברזי שריפה
" 3עם אל חוזר וזקף,גוש לעיגון ומצמדי
שטורץ עם זקף " 4קוטר.

קומפ'

 01.57.03.0160גלגלון לכיבוי אש עם צינור גומי באורך  30מ'
מותקן על תוף עם זרוע מסתובב כולל מזנק
סילון/רסס קוטר " 3/4וברז כיבוי "1

יח'

 01.57.03.0170ארגז כיבוי אש במידות  120/110מפייברגלס
הכוללים ברז שריפה עם מצמד " 2גלגלון עם
זרנוק קוטר " 2אורך  30מ' .ברז פתיחה
מהירה עם דיאפרגמה ,קוטר " 2ומסלנה רב
שמושית.
 01.57.03.0180מז"ח לכפול קו כיבוי אש בקוטר "4

סך הכל

2.00

2.00

6.00

2.00

1.00

2.00

2.00

340.00

650.00

1,450.00

2,100.00

1,500.00

2,500.00

800.00

680.00

1,300.00

8,700.00

4,200.00

1,500.00

5,000.00

1,600.00

יח'

2.00

1,500.00

3,000.00

קומפ'

2.00

7,500.00

15,000.00
173,080.00

סה"כ  01.57.03כיבוי אש בפיתוח-ללא חניה

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 107/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'107 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  01.57.10תעול,ניקוז ומעבירי
מים
הערות לסעיפי צינורות ניקוז) :א( תוספת
 5%עבור כל  0.5מטר עומק נוסף מעל 3.5
מ') .ב( תוספת  10%עבור חציבה בסלע
קשה ורצוף) .ג( הצינורות אטומים עם אטם
מובנה בפעמון )"נקבה"( )אלא אם נדרש
אחרת( ,לפי תקן ישראלי  27במתכונתו
החדשה  .דיפונים עד עומק  3.5מ' כלולים
במחירי היחידה  .הערות לסעיפי תאי בקרה
וקליטה):א(המחיר מתייחס לתאים טרומיים
או יצוקים באתר )פרטים  (57,56,19לפי
קביעת המזמין /המפקח ).ב( המחיר לכל סוגי
התאים כולל תקרה כבדה ומכסה ב-ב ממין
 .D400מחירי האלמנטים מבטון מזויין
כוללים את הזיון  ,אלא אם נאמר אחרת
 01.57.10.0020הכנת דו"ח הנדסי לגבי מצב קווי ביוב
,הניקוז ויתר תשתיות הקיימות כולל שרטוט
על רקע מדידה קיימת באוטוקד לרבות
עריכת מדידת תשיות  AS ISכולל פתיחת
מכסים בכול שוחות הניקוז ומדידת I.L.
,מדידת קוטרי צנרת עם שיפועים ובדיקת
מצבם ע"י צילום הצנרת מבפנים ועמידה
בדרישות לפי התקנים של היום בכול שטחי
אתר המגרשים ובחניות לרבות קויי
הניקוזים והשוחות המגיעים מהשטחים
הסמוכים .

קומפ'

1.00

8,500.00

8,500.00

צינורות -U- PVCמסוג מרידור דרג 10
בהדבקה או ש"ע לפי תקן מונחים בקרקע
כולל עבודות חפירה ,עטפה בחול ומילוי חוזר
 01.57.10.0040צינורות ניקוז  PVCכנ"ל בקוטר עד 200
מ"מ בעומק עד  2.0מטר.

מטר

24.00

180.00

4,320.00

 01.57.10.0050צינורות ניקוז  PVCבקוטר עד  250מ"מ
בעומק עד  2.0מ'

מטר

10.00

220.50

2,205.00

הצנרת מבטון מזויין תבוצע לפי ת"י 27
סוג  1דגם מגנוטקריט  Mאו ש"ע מאושר עם
אטם תקני על "הזכר" דרג  3מונחים
בקרקע נקייה ללא סלעים כולל חפירה/חציבה
עטיפה בחול ומילוי חוזר.
להעברה בתת פרק 01.57.10
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

15,025.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 108/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'108 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
15,025.00

 01.57.10.0070צינור ניקוז מבטון מזויין בקוטר עד  315מ"מ
בעומק עד  2מטר

מטר

10.00

270.00

2,700.00

 01.57.10.0080צינור ניקוז מבטון מזויין כנ"ל בקוטר עד
 400מ"מ בעומק עד  2.5מטר

מטר

135.00

414.00

55,890.00

 01.57.10.0090צינור ניקוז מבטון מזויין כנ"ל בקוטר עד
 500מ"מ מבעומק עד  2.5מטר

מטר

155.00

549.00

85,095.00

 01.57.10.0100צינור ניקוז מבטון מזויין בקוטר עד  600מ"מ
בעומק עד  3מטרים.

יח'

15.00

783.00

11,745.00

 01.57.10.0110חיבור קו ניקוז מבטון מזויין בקוטר עד 600
מ"מ לתא בקרה קיים.

יח'

2.00

900.00

1,800.00

 01.57.10.0120תיקון שבר בצינור ניקוז  /מובל קיים ע"י
יציקת חגורת בטון מזויין בעובי  20ס"מ
ורוחב מינימלי של  1.0מ' ,עפ"י הוראות
הפיקוח

קומפ'

 01.57.10.0130עטיפה  /הגנה מבטון מזויין ב -30לצינור
ניקוז בקוטר כלשהו ובכל עומק לרבות
חפירה עפ"י פרט מתכנן או הנחיית המפקח

מ"ק

 01.57.10.0140פריצת כבישים ומדרכות בחניות מאספלט
ותיקונם לאחר הנחת קו ניקוז לרבות החזרת
המצב לקדמותו עד עומק  3מטר.

מטר

 01.57.10.0150פריצת מעברים תחת שבילים מרוצפים
לצנרת ניקוז בקטרים עד  60ס"מ בעומקים
עד  2.5מטר

מטר

2.00

10.00

30.00

30.00

720.00

900.00

180.00

126.00

1,440.00

9,000.00

5,400.00

3,780.00

שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות עם
תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ממין
,D400שלבי דריכה וכול האביזרים לרבות
חפירה ומילוי חוזר
 01.57.10.0170תא בקרה כנ"ל במידות  150/120ס"מ
בעומק עד  150ס"מ כולל מכסה ב.ב קוטר
 60ס"מ ממין D400

יח'

2.00

6,300.00

להעברה בתת פרק 01.57.10
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

12,600.00

204,475.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 109/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'109 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
204,475.00

 01.57.10.0180תא בקרה כנ"ל במידות  150/120ס"מ
בעומק עד  200ס"מ כולל מכסה ב.ב קוטר
 60ס"מ ממין D400

יח'

 01.57.10.0190תא בקרה כנ"ל במידות  150/120ס"מ
בעומק עד  250ס"מ כולל מכסה ב.ב קוטר
 60ס"מ ממין D400

יח'

 01.57.10.0200תא בקרה כנ"ל במידות  150/120ס"מ
בעומק עד  300ס"מ כולל מכסה ב.ב קוטר
 60ס"מ ממין D400

יח'

 01.57.10.0210תא בקרה במידות  150/120ס"מ בעומק עד
 350ס"מ כולל מכסה ב.ב קוטר  60ס"מ ממין
D400

יח'

2.00

3.00

2.00

2.00

6,840.00

7,560.00

7,920.00

8,640.00

13,680.00

22,680.00

15,840.00

17,280.00

 01.57.10.0220תא בקרה במידות  150/150ס"מ בעומק עד
 250ס"מ כולל מכסה ב.ב קוטר  60ס"מ ממין
D400

יח'

7.00

11,250.00

78,750.00

 01.57.10.0230תוספת  1מטר לעומק השוחה במידות
 150/150כנ"ל

יח'

8.00

1,250.00

10,000.00

 01.57.10.0240ביצוע עיבוד )בנצ'יק( מבטון מזוין יצוק באתר
בתא ניקוז מתאים לצינור בקוטר עד  60ס"מ

יח'

2.00

1,350.00

2,700.00

 01.57.10.0250תוספת למחיר תא בקרה עבור הקמתו על קו
ניקוז קיים

יח'

2.00

1,800.00

3,600.00

 01.57.10.0260תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה מיצקת
ברזל ממין  D400בקוטר  60ס"מ או מרובע
עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב ממין
D400

יח'

 01.57.10.0270תא תפיסה לקליטת מי נגר עילי מתא אחד
עם רשת פלדה כולל מסגרת במידות 50/80
ס"מ ובעומק עד  200ס"מ כולל אבן שפה
ממין C250

יח'

 01.57.10.0280תא קליטה כפול עם רשתות במידות 50/80
ס"מ לכל קולטן ובעומק עד  200ס"מ כולל
שבכה ואבן שפה ממין C250

יח'

11.00

2.00

2.00

900.00

3,150.00

5,850.00

להעברה בתת פרק 01.57.10
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

9,900.00

6,300.00

11,700.00
396,905.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 110/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'110 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
396,905.00

 01.57.10.0290שבכה ניקוז  37X76ס"מ דגם "ירדן" או ש"ע
להתקנה על תעלת ניקוז )"גטר"(  ,לרבות
מסגרת  .המחיר לרשת אחת

יח'

2.00

1,350.00

2,700.00

 01.57.10.0300תוספת מחיר לתא קליטה )קולטן( עבור
שבכה ומסגרת דגם "חיפה" או ש"ע  .המחיר
לרשת אחת

יח'

2.00

1,350.00

2,700.00

 01.57.10.0310תוספת מחיר לתא קליטה )קולטן( עבור
חיבורו לתא קיים

יח'

1.00

1,350.00

1,350.00

 01.57.10.0320קולטן שטח מבטון מזוין ב -20במידות
פנימיות  150X150ס"מ ובעומק עד  2.0מ'
לרבות רשת פלדה מגולבנת בחלק העליון של
התא ושלבי ירידה

יח'

1.00

11,250.00

11,250.00

 01.57.10.0330בטון רזה בעובי  5ס"מ

מ "ר

10.00

45.00

450.00

 01.57.10.0340מגלש לניקוז שוליים מבטון מזויין מסוג ב-20
יצוק באתר בעובי כלשהו

מ"ק

0.50

900.00

450.00

 01.57.10.0350מובלים לתיעול ,מתקני כניסה ויציאה
למעבירי מים מבטון מזויין ב -30לרבות
חפירה  ,בטון רזה  ,קיטום פינות  ,איטום
וכסוי

מ"ק

 01.57.10.0360תא קליטה כוללמ קידוח ספיגה  /חילחול
בקוטר  60ס"מ ועד עומק  15מטר עם
חוליות בטון מחוררות טרומיות לרבות מילוי
חצץ גס ,בד גיאוטכני ,צינור שרשורי ומכסה
מרשת מיצקת פלדה ,קומפלט כנדרש בפרט

יח'

0.50

2.00

1,350.00

7,500.00

675.00

15,000.00

 01.57.10.0370צינור שרשורי בקוטר " 6עם יריעה
גיאוטכנית לא ארוגה  300גר' למ"ר לניקוז מי
תהום וכד' כולל כל הנדרש לביצוע העבודה
לפי מפרט היצרן והוראות המפקח

מ "ר

120.00

76.50

9,180.00

 01.57.10.0380ניקוי ושטיפת קוי ניקוז בקוטר עד  60ס"מ

מטר

460.00

40.50

18,630.00

 01.57.10.0390נקוי ושטיפת תאי ניקוז ותאיי קליטה בכל
גודל וסילוק הפסולת

יח'

22.00

180.00

3,960.00

להעברה בתת פרק 01.57.10
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

463,250.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 111/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'111 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 01.57.10.0400צילום קוי ניקוז באמצעות מצלמת וידאו
והכנת דוח עם קלטת ,כנדרש במפרט
המיוחד.

סך הכל
463,250.00

מטר

460.00

4,140.00

9.00

סה"כ  01.57.10תעול,ניקוז ומעבירי מים

467,390.00

סה"כ  01.57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

1,180,100.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 112/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'112 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק 99 99

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק 99 01.99
01.99.0005

הקצב השקייה

מ "ר

810.00

80.00

64,800.00

01.99.0006

ריהוט גן ספסל שאנטי של שחם אריכא מק"ט
1155

יח'

2.00

6,642.00

13,284.00

01.99.0007

ספסל שאנטי של שחם אריכא עם משענת
מק"ט 1156

יח'

1.00

8,490.00

סה"כ 99 01.99
סה"כ  01קאנטרי באר יעקב שלב א

8,490.00

86,574.00
19,563,689.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 113/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'113 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  02.01תנאים כללים ועבודות עפר
תת פרק  02.01.01תנאים כללים
הפרויקט הינו בבאר יעקב .
על הקבלן לקחת בחשבון מחירי היחידה בצוע
העבודה באזור מאוכלס בצפיפות עם הגבלות
תנועה  .העבודה הינה בצמידות למבנים
קיימים .תתכן אפשרות בצוע בזמן פעילות
הקאנטרי ועל הקבלן לגדר את כל אזור
עבודתו בפחים חדשים עפ"י הנחיות המזמין
לרבות שערים וסימון שלטי אזהרה .
הקבלן יפנה את הפסולת במקום מדי יום ביומו
 .פינוי הפסולת הינו חלק בלתי נפרד
מעבודות הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד .
פינוי הפסולת יבוצע לאתר שפיכה מורשה ע"י
הרשויות  .על הקבלן לשמור על ניקיון מוחלט
בכל האזורים הצבוריים .
הכמויות בכתב הכמויות הינן באומדנה .
על הקבלן לתאם את כל הסדרי התנועה ובצוע
מול הרשויות ולהכליל הנ"ל בהוצאות
עבודתו  ,לא ישולם על הנ"ל בנפרד.
שרותי מנהל עבודה מוסמך האחראי
לבטיחות .לכל אורך תקופת הבצוע ולכל
משך הבצוע היומי .העדרות מנהל העבודה
מכל סיבה שהיא תגרום להפסקה מיידית של
העבודות באתר ועל חשבון הקבלן .
סה"כ  02.01.01תנאים כללים

תת פרק  02.01.03חפירה
בכל מקום שבו מצוין חפירה הכוונה לחפירה ו/
או חציבה .
פינוי עודפי חפירה ועפר כלול במחיר העבודה
וללא תוספת תשלום .
עב' החפירה  /חציבה כוללות מילוי חוזר
בשכבות של  20ס"מ לרבות הידוק .
להעברה בתת פרק 02.01.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 114/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'114 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

לצורך אישור כמויות ביצוע לסעיפי עבודות
עפר )מילוי ו/או חפירה( על הקבלן להכין
תוכנית מפה מצבית לפני ואחרי הביצוע.
התוכניות יוכנו ע"י מודד מוסמך ויאושרו
בחתימתו .במקרים בהם קיימת תוכנית מודד
מצבית קודם ביצוע העבודה תשמש תוכנית זו
כבסיס לחישוב )למעט במקרים בהם יתברר כי
נעשו שינויים בשטח קודם תחילת העבודה(.
הכנת תוכניות המדידה הינן חלק מתכולת
המחירים ולא ישולם עבורן.
 02.01.03.0020חישוף שטח לעומק  25ס"מ כולל סילוק פסולת
 ,והכולל עשביה ,צמחיה ,עצים  ,אספלט וכ"ו.

מ "ר

1,200.00

15.00

18,000.00

 02.01.03.0250חפירה במידות שונות
.

מ"ק

2,100.00

55.00

115,500.00

 02.01.03.0260חפירה לבורות  ,קורות יסוד וכ"ו

מ"ק

30.00

85.00

2,550.00
136,050.00

סה"כ  02.01.03חפירה

תת פרק  02.01.04מילוי מובא
 02.01.04.0010מילוי מובא סוג א לרבות מילוי שכבות
 20ס"מ והידוק לרמת צפיפות של 98%
מוד .אשהו

מ"ק

500.00

75.00

37,500.00

 02.01.04.0230הידוק מבוקר של מילוי עפר מקומי .

מ"ק

500.00

6.00

3,000.00

 02.01.04.0250הידוק מבוקר של שתית
.

של

ע"י  8מעברי מכבש
מ "ר

1,250.00

10.00

12,500.00

סה"כ  02.01.04מילוי מובא

53,000.00

סה"כ  02.01תנאים כללים ועבודות עפר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

189,050.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 115/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'115 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.02.01יסודות וקורות יסוד
 02.02.01.0020קורות יסוד ב 30-ברוחב  20-30ס"מ
ובגבהים שונים

מ"ק

8.00

900.00

7,200.00

 02.02.01.0030קורות יסוד ב 30-ברוחב 60-50ס"מ
ובגבהים שונים

מ"ק

8.00

850.00

6,800.00

 02.02.01.0052ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ כמצע לקורות
יסוד ברוחב 20- 30ס"מ

מטר

180.00

55.00

9,900.00

 02.02.01.0055ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ כמצע לקורות
יסוד ברוחב60 -50-ס"מ

מטר

50.00

65.00

3,250.00

 02.02.01.0075עמודוני יסוד וראשי כלונס ב.30-

מ"ק

10.00

800.00

8,000.00
35,150.00

סה"כ  02.02.01יסודות וקורות יסוד

תת פרק  02.02.02מרצפים ורצפות
 02.02.02.0010ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ

מ "ר

1,110.00

55.00

61,050.00

 02.02.02.0020יריעת פוליאטילן בעובי  0.3מ"מ כפולה ע"ג
מצע .

מ "ר

1,175.00

8.00

9,400.00

 02.02.02.0025בטון רזה בעובי 5ס"מ כמצע לרצפה .

מ "ר

1,175.00

30.00

35,250.00

 02.02.02.0045מרצפי בטון בעובי 20ס"מ ב 30-יצוקים על
מצע.

מ "ר

550.00

195.00

107,250.00

 02.02.02.0060מרצפי בטון בעובי 30ס"מ ב 30-יצוקים על
מצע.

מ "ר

625.00

285.00

178,125.00

יח'

2.00

800.00

1,600.00

 02.02.02.0080בור ניקוז
ס"מ ב30-

במידות פנים כ 50/50/40
392,675.00

סה"כ  02.02.02מרצפים ורצפות

תת פרק  02.02.03קירות ועמודים
 02.02.03.0015קירות בטון ב 30 -בעובי  20-25ס"מ.

מ"ק

250.00

1,400.00

350,000.00

 02.02.03.0020קירות בטון ב 30 -בעובי 30-35ס"מ.

מ"ק

45.00

1,270.00

57,150.00

להעברה בתת פרק 02.02.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

407,150.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 116/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'116 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
407,150.00

 02.02.03.0040עמודים במידות שונות ב. 30-

מ"ק

 02.02.03.0050עמודים עגולים יצוקים בתבנית פח חדש
עם חירוץ עפ"י האדריכל במידות שונות
ב. 30-

מ"ק

10.00

18.00

1,500.00

2,000.00

סה"כ  02.02.03קירות ועמודים

15,000.00

36,000.00
458,150.00

תת פרק  02.02.04קורות ,מעקות
וחגורות
 02.02.04.0020קורות עליונות ,תחתונות, ,תלויות ב30
במידות שונות לרבות בצוע בשפוע
.לרבות בצוע גרע לעבודות איטום במידות
שונות .לרבות גמר בטון חלק וחשוף בתבניות
פח .

מ"ק

 02.02.04.0130תעלת בטון במידות חוץ כ  80/70ס"מ
לרבות בצוע תעלה בשפועים במידות
 25/45ס"מ במידות שונות ב .30 -לרבות גמר
בטון חלק וחשוף בתעלות .

מ"ק

 02.02.04.0150תעלת בטון לרבות בצוע תעלה בשפועים
במידות  13/45ס"מ במידות שונות ב.30 -
לרבות גמר בטון חלק וחשוף בתעלות .

מ"ק

200.00

60.00

25.00

1,250.00

1,500.00

1,500.00

סה"כ  02.02.04קורות ,מעקות וחגורות

250,000.00

90,000.00

37,500.00
377,500.00

תת פרק  02.02.05תקרות וגגות
 02.02.05.0010תקרות בטון ב 30 -בעובי  20ס"מ.

מ "ר

30.00

285.00

8,550.00

 02.02.05.0020תקרות בטון ב 30 -בעובי  25ס"מ.

מ "ר

230.00

340.00

78,200.00

 02.02.05.0028תקרות בטון ב 30 -בעובי  30ס"מ.

מ "ר

500.00

360.00

180,000.00
266,750.00

סה"כ  02.02.05תקרות וגגות

תת פרק  02.02.06יציקות ביניים ושונות
 02.02.06.0070יסודות שונים במידות שונות למערכות לרבות
איזוצף .

מ"ק

3.00

1,479.00

להעברה בתת פרק 02.02.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

4,437.00

4,437.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 117/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'117 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
4,437.00

 02.02.06.0080הגבהות בטון בעובי  10ס"מ לרבות סגירת
פירי מערכות .

מ "ר

 02.02.06.0132תוספת בטון ב 40-במקום ב ) 30-לסעיפים
שלא מצויין בהם ב(40-

מ"ק

10.00

50.00

64.00

50.00

640.00

2,500.00

 02.02.06.0162משטחים משופעים בעוביים שונים  .הבצוע
כולל סתות בקיר  +עיגון המשטחים בקירות
עפ"י פרטי המהנדס .

מ"ק

15.00

1,100.00

16,500.00

 02.02.06.0172משולשי בטון למדרגות במידות שונות

מטר

80.00

65.00

5,200.00
29,277.00

סה"כ  02.02.06יציקות ביניים ושונות

תת פרק  02.02.07פלדת זיון
 02.02.07.0020מוטות פלדה מצולעים /עגולים לזיון בטון.

טון

70.00

4,500.00

315,000.00

 02.02.07.0030רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון.

טון

70.00

4,800.00

336,000.00

סה"כ  02.02.07פלדת זיון

651,000.00

סה"כ  02.02עבודות בטון יצוק באתר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

2,210,502.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 118/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'118 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  04עבודות בניה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.04עבודות בניה
תת פרק  02.04.01בניה בבלוקים
עבודות הבניה כוללות חגורות בטון אנכיות
ואופקיות לרבות ברזל הזיון שבהן וכל
החיבורים לקירות .
 02.04.01.0010בניה בבלוקי בטון עובי  10ס"מ.

מ "ר

250.00

135.00

33,750.00

 02.04.01.0020בניה בבלוקי בטון עובי  20ס"מ.

מ "ר

35.00

170.00

5,950.00

סה"כ  02.04.01בניה בבלוקים

39,700.00

סה"כ  02.04עבודות בניה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

39,700.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 119/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'119 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  05עבודות איטום

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.05עבודות איטום
תת פרק  02.05.13איטום גגות ביריעות
ביטומניות משוכללות
 02.05.13.0050איטום גגות שטוחים ב 2-שכבות של יריעות
ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר
 ,SBSבעובי  4מ"מ ,מסוג "פוליפז  "4Rאו
"ביטומגום  "4Rאו "ספירפלקס  4Rלבן"
או"ישראנובה  "4Rאו ש"ע ,עם שריון לבד
פוליאסטר וציפוי עליון מחול .היריעות בשכבה
התחתונה מולחמות לתשתית  ,הבצוע כולל
פריימר ויריעת מחסום אדים ,אגרגט לבן
מוטבע ביריעת האיטום העליונה.

מ "ר

 02.05.13.0060איטום רולקות הכולל רולקת בטון
במידות  6/6ס"מ ב 2-שכבות של רצועות
חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות פלסטומריות
מושבחות בפולימר  ,APPבעובי  4מ"מ ,עם
שריון לבד פוליאסטר .רצועת חיזוק
תחתונהברוחב  30ס"מ עם ציפוי חול ורצועות
חיפוי עליונות ברוחב  45ס"מ עם ציפוי
אגרגט .לרבות פריימר ביטומני וחיזוק היריעה
עם פרופיל אלומיניום  +מסטיק

מטר

 1200/40בעוביים שונים ובממוצע
 02.05.13.0070בטקל
של  20ס"מ מדידה בהטל אופקי
 02.05.13.0080מדה בטון
אופקי

475.00

125.00

110.00

45.00

52,250.00

5,625.00

מ "ר

475.00

100.00

47,500.00

מ "ר

475.00

55.00

26,125.00

בעובי של  5ס"מ מדידה בהטל
131,500.00

סה"כ  02.05.13איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 120/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'120 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  05עבודות איטום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.05.23איטום רצפות מבנים
ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות
משוכללות
 02.05.23.0010איטום בטון רזה ב2של שכבות יריעות
ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר
 SBSמסוג  , Rכדוגמת "פוליפז  5Rחול" או
"ביטומגום  5Rשחור" או "ספירפלקס 5R
שחור" או "ישראנובה  5Rשחור" או ש"ע
בעובי  5מ"מ ,המולחמות ע"ג פריימר ביטומני
מסוג " "GS-474ומריחת בונד קריט מלמעלה
הכל קומפלט עפ"י מפרטי יועץ האיטום
לרבות רולקות וכ"ו הכלולות במחיר ולא
נמדדות .

מ "ר

1,175.00

63.00

סה"כ  02.05.23איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות משוכללות

74,025.00
74,025.00

תת פרק  02.05.34איטום קירות התזת
כמיפרן
 02.05.34.0040איטום קירות בהתזת מסטיגום ספריי לרבות
פריימר ביטומני והדבקת פלטות הגנה
מפוליסטירן מוקצף  F-30בעובי 5ס"מ

מ "ר

180.00

100.00

סה"כ  02.05.34איטום קירות התזת כמיפרן

18,000.00
18,000.00

תת פרק  02.05.35איטום קירות עם חיפוי
HPL
 02.05.35.0022איטום קירות עם גמר  HPLבציפוי צמנטי
+פריימר מסטיגום מסטיגום ספריי וגמר התזת
פוליאוריטן מוקצף בעובי  3ס"מ .

מ "ר

850.00

85.00

סה"כ  02.05.35איטום קירות עם חיפוי HPL

72,250.00
72,250.00

תת פרק  02.05.63איטום תפרי
התפשטות והפסקות יציקה ברצפות
וקירות תת-קרקעיים
 02.05.63.0035עצר מים כימי מפוליאוריתן מסוג "SW ELL S
 "SIKAאו ש"ע לאיטום הפסקת יציקה ,בחתך
 20/10מ"מ

מטר

150.00

100.00

סה"כ  02.05.63איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים

15,000.00
15,000.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 121/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'121 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  05עבודות איטום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.05.70בידוד תרמי ואקוסטי
 02.05.70.0080בידוד תרמי לגגות עם לוח רונדופן עובי 5
ס"מ

מ "ר

475.00

40.00

סה"כ  02.05.70בידוד תרמי ואקוסטי

19,000.00
19,000.00

תת פרק  02.05.72איטום מעברי צנרת
בגג או קירות
 02.05.72.0001איטום מעברי צנרת הכוללים יציקת בטון
סביב מעבר הצנרת ואיטום עפ"י הפרטים ,
במידות שונות לרבות קטנות .

מ "ר

10.00

250.00

סה"כ  02.05.72איטום מעברי צנרת בגג או קירות

2,500.00
2,500.00

תת פרק  02.05.80איטום מעברי אש
 02.05.80.0010איטום מעברי אש לרבות יציקת בטון בעובי
של  15ס"מ  .לרבות ברזל זיון וקוצים .

מ "ר

 02.05.80.0020איטום מעברי אש בפתחים עד  0.2מ"ר ,
האיטום כולל צמר סלעים במשקל מרחבי
 160ק"ג  /מ"ק בעובי " 2מסוג B747-50
תוצרת חב'  NULLIFIREעומד בבדיקות
 BS476ל 2שעות לרבות מסטיק בהיקף
התעלות .

יח'

 02.05.80.0210איטום מעברים לצינורות חשמל או/ו תקשורת
נגד התפשטות אש הכולל "אגריאש" בעובי
של  10ס"מ לרבות רשת להנחה  .קומפלט
למ"ר.

מ "ר

10.00

10.00

10.00

255.00

170.00

298.00

סה"כ  02.05.80איטום מעברי אש

2,550.00

1,700.00

2,980.00
7,230.00

תת פרק  02.05.90איטום בריכות
 02.05.90.0010איטום בריכה פנימי רצפה וקירות
עם סיקה טופ  107הבצוע כולל החלקה עם
מדה בטון  +רולקות בטון הקפיות במידות
 4/4ס"מ

מ "ר

450.00

90.00

להעברה בתת פרק 02.05.90
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

40,500.00

40,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 122/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'122 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  05עבודות איטום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 02.05.90.0020איטום תעלת גלישה פנימי רצפה וקירות
עם סיקה טופ  107הבצוע כולל החלקה עם
מדה בטון  +רולקות בטון הקפיות במידות
 4/4ס"מ

סך הכל
40,500.00

מטר

90.00

90.00

8,100.00

סה"כ  02.05.90איטום בריכות

48,600.00

סה"כ  02.05עבודות איטום
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

388,105.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 123/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'123 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.06עבודות נגרות ומסגרות אומן
תת פרק  02.06.01עבודות נגרות
 02.06.01.0010דלת שירותי נכים במידות  110/222ס"מ
לרבות משקוף פלב"מ עפ"י פריט נ2-

יח'

1.00

4,500.00

4,500.00

 02.06.01.0015דלת עץ שירותי נכים במידות  120/222ס"מ
לרבות משקוף פלב"מ עפ"י פריט נ2*-

יח'

1.00

4,500.00

4,500.00

 02.06.01.0020דלת חד כנפית במידות  110/222ס"מ לרבות
משקוף פלב"מ עפ"י פריט נ4-

יח'

2.00

4,000.00

8,000.00

 02.06.01.0030דלת חד כנפית במידות  80/222ס"מ
לרבות משקוף פלב"מ עפ"י פריט נ8-

יח'

4.00

3,750.00

15,000.00

 02.06.01.0040דלפק עפ"י פריט נ10**-

יח'

1.00

12,000.00

12,000.00

 02.06.01.0050ספסל במקלחות עפ"י פריט נ11-

מטר

11.00

500.00

5,500.00
49,500.00

סה"כ  02.06.01עבודות נגרות

תת פרק  02.06.02עבודות מסגרות
 02.06.02.0010דלת פח נירוסטה לבור איזון במידות 120/80
ס"מ עפ"י פריט מ1-

יח'

 3 02.06.02.0020זוגות סולם ירידה
מנירוסטה/פיברגלאס??? לבור איזון עפ"י
פריט מ2-

יח'

3.00

3.00

2,000.00

3,500.00

6,000.00

10,500.00

 02.06.02.0030דלת אש דו כנפית במידות  140/250ס"מ עפ"י
פריט מ3-

יח'

1.00

8,500.00

8,500.00

 02.06.02.0040דלת פח+רפפה דו כנפית במידות 250/250
ס"מ עפ"י מ4-

יח'

1.00

7,000.00

7,000.00

 02.06.02.0045תריס רפפה שחרור עשן במידות 250/70
ס"מ עפ"י מ4*-

יח'

1.00

2,000.00

2,000.00

 02.06.02.0050דלת פח+רפפה במידות  110/220ס"מ עפ"י
מ5-

יח'

2.00

2,700.00

5,400.00

 02.06.02.0060מכסה לתעלת ניקוז חדר מכונות עפ"י פריט
מ6-

מטר

21.00

850.00

17,850.00

להעברה בתת פרק 02.06.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

57,250.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 124/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'124 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
57,250.00

 02.06.02.0070מעקה למדרגות שירות עפ"י פריט מ7-

מטר

650.00

 02.06.02.0080מאחז יד למדרגות שירות עפ"י פריט מ7*-

מטר

175.00

 02.06.02.0110דלת אש מילוט במידות  135/222ס"מ עפ"י
פריט מ12-

יח'

1.00

6,500.00

6,500.00

 02.06.02.0111דלת פח במידות  135/222ס"מ עפ"י פריט
מ12*-

יח'

2.00

3,500.00

7,000.00

 02.06.02.0113מדרגות סולם טכנאי עפ"י פריט
מ12**-

מטר

1,000.00

 02.06.02.0130מעקה אחיזה לנכים עפ"י פריט מ19*-

יח'

2.00

650.00

1,300.00

 02.06.02.0150תעלת ניקוז עפ"י פריט מ22-

מטר

11.00

950.00

10,450.00

 02.06.02.0160דלת אש במידות  105/220ס"מ עפ"י פריט
מ23-

יח'

1.00

6,000.00

6,000.00

 02.06.02.0165דלת אש במידות  105/240ס"מ עפ"י פריט
מ23*-

יח'

1.00

6,500.00

6,500.00

 02.06.02.0170דלת אש במידות  110/220ס"מ עפ"י פריט
מ24-

יח'

3.00

6,500.00

19,500.00

 02.06.02.0180דלת פח+רפפה במידות  165/335ס"מ עפ"י
מ25-

יח'

1.00

8,000.00

8,000.00

 02.06.02.0190רפפה מגולבנת וצבועה במידות
1722/125+295/165ס"מ עפ"י פריט מ25*-

יח'

1.00

27,000.00

27,000.00

 02.06.02.0200דלת פח+רפפה במידות  350/335ס"מ עפ"י
מ26-

יח'

1.00

12,500.00

12,500.00

 02.06.02.0210דלת אש במידת  90/220ס"מ עפ"י פריט
מ26*-

יח'

1.00

4,500.00

4,500.00

 02.06.02.0215דלת אש במידת  90/240ס"מ עפ"י פריט
מ26**-

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

להעברה בתת פרק 02.06.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

171,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 125/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'125 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
171,500.00

 02.06.02.0220סביבון יציאה מהבריכה כדוגמת נירוסול דגם
 2054או ש"ע עפ"י פריט מ27-

יח'

 02.06.02.0230שער מתכת חד כנפי דגם פשפש ערן כדוגמת
אור תעש או ש"ע עפ"י פריט מ28-

יח'

1.00

 02.06.02.0240שער נכים עפ"י פריט מ29-

יח'

3.00

 02.06.02.0250סביבון כניסה לבריכה כדוגמת נירוסול דגם
 2050או ש"ע עפ"י פריט מ30-

יח'

3.00

3.00

4,500.00

13,500.00

 02.06.02.0260מתקן רחצה מנירוסטה עפ"י פריט מ31-

יח'

2.00

2,500.00

5,000.00

 02.06.02.0270מעקה קל בשילוב זכוכית גובה  120ס"מ עפ"י
פריט מ32-

מטר

23.00

1,450.00

33,350.00

 02.06.02.0280מעקה קל בשילוב זכוכית גובה  160ס"מ עפ"י
פריט מ*32-

מטר

22.00

1,800.00

39,600.00

 02.06.02.0290גדר סבכה דגם גדרה מקט  1005אור
תע"ש או ש"ע עפ"י פריט מ**32-

מטר

63.00

450.00

28,350.00

 02.06.02.0300גדר מוסדית דגם ערן כדוגמת אור תעש או
ש"ע עפ"י פריט מ33-

מטר

110.00

550.00

60,500.00

 02.06.02.0310סולם ירידה לבריכה )זוג( עפ"י פריט מ35-

יח'

3.00

 02.06.02.0320מעקה ירידה לבריכה )זוג( עפ"י פריט מ36-

יח'

1.00

 02.06.02.0330וו קשירה למסלולים עפ"י פריט מ37-

יח'

8.00

 02.06.02.0340תא הורקה לבריכה ראשית עפ"י פריט מ38-

יח'

4.00

 02.06.02.0360מתקן הורדה לנכים עפ"י פריט מ39-

יח'

1.00

 02.06.02.0370מעקה ירידה לבריכת פעוטות עפ"י פריט
מ40-

מטר

6.00

 02.06.02.0380שלט מים עמוקים כדוגמת נירוסול 2040
או ש"עעפ"י פריט מ41-

יח'

2.00

להעברה בתת פרק 02.06.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

351,800.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 126/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'126 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
351,800.00

 02.06.02.0390ארון הידרנט במידות  100/120ס"מ עפ"י
פריט מ42-

יח'

2.00

900.00

1,800.00

 02.06.02.0400ארון הידרנט במידות  105/120ס"מ עפ"י
פריט מ*42-

יח'

2.00

950.00

1,900.00

 02.06.02.0410דלת פח לארון חשמל במידות  150/220ס"מ
עפ"י פריט מ47-

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

 02.06.02.0420רפפת מתכת מגולבנת וצבועה גובה  160ס"מ
עפ"י פריט מ52-

מטר

11.00

1,600.00

17,600.00

 02.06.02.0430דלתות פח לארון מערכות במידות 360/220
ס"מ עפ"י פריט מ53-

יח'

1.00

6,000.00

6,000.00

 02.06.02.0440שער מילוט ברוחב  220ס"מ דו כנפי דגם ערן
כולל ידיות בהלה כדוגמת אור תע"ש או שע"
עפ"י פריט מ55-

יח'

 02.06.02.0450מכסה מנירוסטה לפתח גישה לפלנטום
במידות  91/91ס"מ עפ"י פריט מ56-

יח'

1.00

1.00

5,500.00

2,000.00

5,500.00

2,000.00

 02.06.02.0460ציוד לתא שירותים ומקלחת נגישה לרבות
מטה מטיפוס  2וכל האביזרים הנלווים עפ,י
פריט מ57-

קומפ'

1.00

5,500.00

5,500.00

 02.06.02.0470ציוד לתא שירותים נגיש לרבות כל האביזרים
הנלווים עפ,י פריט מ58-

קומפ'

1.00

1,300.00

1,300.00
395,900.00

סה"כ  02.06.02עבודות מסגרות

תת פרק  02.06.03אלמנטים מתועשים
 02.06.03.0010דלתות מקלחות ומחיצות סדרת פלטיניום של
מנל או ש"ע עפ"י פריט מת2-

קומפ'

1.00

 02.06.03.0030תעלת ניקוז מסדרת "קונקטו" רוחה  130מ"מ
 +רשת עפ"י פריט מת5-

מטר

110.00

 02.06.03.0040מתקן החתלה מתקפל עפ"י פריט מת6-

יח'

2.00

 02.06.03.0070מי קר קולר למוסדות עפ"י פריט מת9-

יח'

3.00

7,000.00

להעברה בתת פרק 02.06.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

7,000.00

7,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 127/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'127 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
7,000.00

 02.06.03.0080מייבש ידיים עפ"י פריט מת10-

יח'

2.00

 02.06.03.0090מייבש שיער חשמלי עפ"י פריט מת11-

יח'

2.00

 02.06.03.0100סבוניה מנירוסטה עפ"י פריט מת12-

יח'

5.00

 02.06.03.0110מתקן לניגוז ידיים עפ"י פריט מת13-

יח'

3.00

 02.06.03.0120מייבש בגדי ים עפ"י פריט מת14-

יח'

2.00

 02.06.03.0130מראה במידות  60/100ס"מ עפ"י פריט
מת15-

יח'

5.00

500.00

2,500.00

סה"כ  02.06.03אלמנטים מתועשים

9,500.00

סה"כ  02.06עבודות נגרות ומסגרות אומן
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

454,900.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 128/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'128 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.08מתקני חשמל
תת פרק  02.08.01מובילים
 02.08.01.0010צינור חשמל פלסטי קשיח בקוטר " 6לפי תקן
חח"י עם חוט משיכה )ניילון שזור קוטר  8מ"מ(
מונח בחפירה או על סולמת כבלים הנמדדת
מטר
בנפרד.
 02.08.01.0020צינור פלסטי כנ"ל אך בקוטר ".4

מטר

130.00

135.00

17,550.00

25.00

60.00

1,500.00

 02.08.01.0050צינור פלסטי כפיף פ"נ )כבה מאליו( בקוטר 20
מ"מ מותקן ביציקות המבנה או בחללי תקרה
מונמכת או במילוי הרצפה או בחלל רצפה
כפולה.

מטר

100.00

8.00

800.00

 02.08.01.0060צינור כנ"ל אך בקוטר  25מ"מ.

מטר

150.00

12.00

1,800.00

 02.08.01.0070צינור כנ"ל אך בקוטר  32מ"מ.

מטר

100.00

15.00

1,500.00

 02.08.01.0080צינור כנ"ל אך בקוטר  38מ"מ.

מטר

75.00

20.00

1,500.00

 02.08.01.0090צינור כנ"ל אך בקוטר  48מ"מ.

מטר

75.00

23.00

1,725.00

 02.08.01.0100חפירת ו/או חציבת תעלה בקרקע במידות
 60X100ס"מ עבור חשמל או תקשורת כולל
ריפוד וכיסוי בחול מילוי באדמת מילוי מקומית,
סימון בסרט אזהרה צהוב )חשמל( או אדום
)תקשורת( הידוק סופי לשביעות רצון המפקח.

מטר

40.00

60.00

2,400.00

 02.08.01.0110שוחת חשמל טרומית מצינור בטון בקוטר  60עם
מכסה ב.ב בקוטר  60ס"מ לעומס  8טון.

יח'

2.00

1,200.00

2,400.00

 02.08.01.0140תעלת כבלים ,עשויה רשת ברזל מגולבן,
במידות  60X8.5ס"מ כולל קונזולות
חיזוק/תליה לקיר או תקרת המבנה .כולל כל
עבודות וחומרי העזר.

מטר

50.00

130.00

6,500.00

 02.08.01.0150תעלה כנ"ל אך  40X8.5ס"מ.

מטר

100.00

115.00

11,500.00

 02.08.01.0160תעלה כנ"ל אך  20X8.5ס"מ.

מטר

250.00

70.00

17,500.00

 02.08.01.0170תעלה כנ"ל אך  10X8.5ס"מ.

מטר

400.00

70.00

28,000.00

להעברה בתת פרק 02.08.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

94,675.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 129/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'129 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
94,675.00

 02.08.01.0180תעלת כבלים ,עשויה פח מגולבן בעובי 1.5
מ"מ ,במידות  20X10ס"מ כולל מכסה,
קונזולות חיזוק/תליה לקיר או תקרת המבנה.
כולל כל עבודות וחומרי העזר.

מטר

75.00

80.00

6,000.00

 02.08.01.0210תעלה כנ"ל אך מחורצת להתקנה על גג
המבנה כולל רגליות תמיכה כל  60ס"מ

מטר

125.00

120.00

15,000.00
115,675.00

סה"כ  02.08.01מובילים

תת פרק  02.08.02כבלים ומוליכים
 02.08.02.0050מוליך נחושת גלוי בחתך אך בחתך  25ממ"ר
קבוע למבנה או מונח על סולמות או בתעלות,
או בחפירה הנמדדת בנפרד.

מטר

100.00

15.00

1,500.00

 02.08.02.0060מוליך כנ"ל אך מבודד בחתך  95ממ"ר.

מטר

150.00

90.00

13,500.00

 02.08.02.0070כבל נחושת מסוג  N2XYבחתך 3X35+16
ממ"ר קבוע למבנה או מונח על סולמות ,או
מושחל בצינורות ,או מונח בחפירה הנמדדים
בנפרד.

מטר

100.00

330.00

33,000.00

 02.08.02.0080כבל כנ"ל אך בחתך  3X25+16ממ"ר

מטר

50.00

85.00

4,250.00

 02.08.02.0090כבל כנ"ל אך בחתך  5X16N2XYממ"ר

מטר

75.00

75.00

5,625.00

 02.08.02.0100כבל כנ"ל אך בחתך  5X10N2XYממ"ר

מטר

125.00

52.50

6,562.50

 02.08.02.0110כבל כנ"ל אך בחתך  5X6N2XYממ"ר

מטר

150.00

30.00

4,500.00

 02.08.02.0120כבל כנ"ל אך בחתך  5X4N2XYממ"ר

מטר

25.00

25.00

625.00

 02.08.02.0130כבל כנ"ל אך בחתך  3-5X1.5ממ"ר

מטר

500.00

12.00

6,000.00

 02.08.02.0140כבל כנ"ל אך חסין אש בחתך
 3x70+35NHXHXS180/E90ממ"ר

מטר

25.00

275.00

6,875.00

 02.08.02.0150כבל כנ"ל אך בחתך  5x10ממ"ר.

מטר

15.00

90.00

1,350.00

 02.08.02.0160כבל כנ"ל אך בחתך  5x1.5-2.5ממ"ר.

מטר

150.00

35.00

5,250.00

להעברה בתת פרק 02.08.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

89,037.50

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 130/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'130 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
89,037.50

 02.08.02.0170כבל אלומיניום בחתך
 3x240+120NA2XYממ"ר קבוע למבנה או
מונח על סולמות או מושחל בצינורות או מונח
בחפירה הנמדדים בנפרד.

מטר

150.00

210.00

31,500.00

 02.08.02.0190כבל כנ"ל אך בחתך  3x95+50ממ"ר.

מטר

25.00

120.00

3,000.00
123,537.50

סה"כ  02.08.02כבלים ומוליכים

תת פרק  02.08.03הארקות והגנות
 02.08.03.0010מערכת הארקת יסוד בהתאם לתכניות מס'
 774-1עם שימוש בברזל זיון עבור
טבעת גישור .כולל  4יציאות חוץ ויציאה עבור
פס השוואת פוטנציאלים הנמדד בנפרד.

קומפ'

 02.08.03.0040פס הארקה משני עשוי נחושת במידות
 40X4X400ס"מ מותקן לקיר המבנה כולל
מחזיקי מרחק עושיים מבודדי אוקולון.

קומפ'

1.00

1.00

 02.08.03.0050נקודת הארקה לשרותי המבנה המתכתיים
בהתאם לתקנות עשוי מוליך נחושת מבודד 10
ממ"ר מושחל בצינור מריכף מתאים כולל
חיבור לפס השוואת פוטנציאלים ולשרות כולל
קומפ'
כל חומרי ועבודות העזר הדרושים קומפלט.

75.00

 02.08.03.0060הארקת חלקי מתכת מבנה עשוי חוט נחושת
שזור בחתך  25ממ"ר בקטעים של עד  2מ'
כולל נעלי כבל מתאימים כולל קידוחים
וחיזוקים .המחיר לפי מטר אורך כללי.

50.00

מטר

5,000.00

250.00

150.00

175.00

סה"כ  02.08.03הארקות והגנות

5,000.00

250.00

11,250.00

8,750.00
25,250.00

תת פרק  02.08.05לוחות חשמל
 02.08.05.0010מבנה לוח חשמל מפסק זרם ראשי עשוי ארון
פח עם דלתות להעמדה על הרצפה צמוד
לקיר עם גישה מלפנים בלבד  -כניסות ויציאות
מלמטה כמפורט ,להתקנת כל הציוד
והאביזרים כמסומן בתכניות והמפורטים להלן,
כולל פסי צבירה ,שלטים ,מהדקים ,צבע וכל
יתר הדרוש להשלמת הלוח והבאתו למצב
פעולה תקין כשהוא בדוק ומותקן באתר.

קומפ'

1.00

15,000.00

להעברה בתת פרק 02.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

15,000.00
15,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 131/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'131 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
15,000.00

 02.08.05.0020מבנה לוח מונה חשמל עבור חח"י

קומפ'

 02.08.05.0030מבנה לוח חשמל משני  ,Eקומת כניסה שלב
ב' ,עשוי ארון פח פנלים ללא דלתות להעמדה
על הרצפה צמוד לקיר עם גישה מלפנים בלבד
 כניסות ויציאות מלמטה כמפורט ,להתקנתכל הציוד והאביזרים כמסומן בתכניות
והמפורטים להלן ,כולל פסי צבירה ,שלטים,
מהדקים ,צבע וכל יתר הדרוש להשלמת הלוח
והבאתו למצב פעולה תקין כשהוא בדוק
ומותקן באתר.

קומפ'

 02.08.05.0040מבנה לוח חשמל משני  ,Fקומת כניסה שלב
ב' ,עשוי ארון פח ללא דלתות להעמדה על
הרצפה צמוד לקיר עם גישה מלפנים בלבד
בתוך גומחה שתיבנה למטרה זו  -כניסה
מלמטה ויציאות מלמעלה ,כמפורט ,להתקנת
כל הציוד והאביזרים כמסומן בתכניות
והמפורטים להלן ,כולל פסי צבירה ,שלטים,
מהדקים ,צבע וכל יתר הדרוש להשלמת הלוח
והבאתו למצב פעולה תקין כשהוא בדוק
ומותקן באתר.

1.00

1.00

15,000.00

25,000.00

15,000.00

25,000.00

קומפ'

1.00

20,000.00

20,000.00

 02.08.05.0060כנ"ל אך ,מבנה לוח חשמל קפטריה בלתי חיוני קומפ'

1.00

20,000.00

20,000.00

 02.08.05.0070מבנה כנ"ל אך עבור לוח חשמל לחדר
תקשורת

קומפ'

1.00

20,000.00

20,000.00

 02.08.05.0130מאמ"ת לזרם עבודה כנ"ל אך לזרם 3X400
אמפר .כושר ניתוק  50ק"א עם הגנות
אלקטרוניות

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

 02.08.05.0140מאמ"ת כנ"ל אך לזרם עבודה  250אמפר,
כושר ניתוק  30ק"א.

יח'

1.00

3,000.00

3,000.00

 02.08.05.0150מאמ"ת כנ"ל אך ,לזרם  3X160אמפר.

יח'

4.00

2,500.00

10,000.00

 02.08.05.0160מאמ"ת כנ"ל ,אך לזרם  3X63אמפר ,כושר
ניתוק  18ק"א.

יח'

6.00

1,200.00

7,200.00

 02.08.05.0170מאמ"ת כנ"ל ,אך לזרם עד  3X40אמפר.

יח'

25.00

1,000.00

25,000.00

להעברה בתת פרק 02.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

165,200.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 132/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'132 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
165,200.00

 02.08.05.0180מאמ"ת כנ"ל ,אך לזרם  3X25אמפר ,כושר
ניתוק  100ק"א (PKZM) ,עם ממסרי הגנה
טרמית ומגנטית ניתנים לכיוון ,תוצרת
כמפורט.

יח'

3.00

900.00

2,700.00

 02.08.05.0190מנתק הספק )ללא הגנות( לזרם עבודה
 3X630אמפר ,תוצרת כמפורט.

יח'

2.00

4,500.00

9,000.00

 02.08.05.0200מנתק הספק כנ"ל אך 3X250 ,אמפר.

יח'

4.00

600.00

2,400.00

 02.08.05.0230מגען לזרם  3X60אמפר ,עם סליל עבודה
למתח  230וולט תוצרת כמפורט.

יח'

4.00

180.00

720.00

 02.08.05.0240מגען כנ"ל אך לזרם  3X25אמפר.

יח'

30.00

180.00

5,400.00

 02.08.05.0250סט מגענים מחליפים לזרם 4X40+4X40
אמפר עם חיגור מכני .תוצרת כמפורט.

יח'

1.00

4,000.00

4,000.00

 02.08.05.0260ממסר פיקוד נשלף .לעבודה במתח  230וולט
תוצרת  IZUMIאו שו"ע.

יח'

12.00

225.00

2,700.00

 02.08.05.0270ממסר תלת פאזי לבדיקת חסר פאזה ומתח
עם  2מגעים מחליפים ,דגם אלקטרוני ,תוצרת
עוזאון או שו"ע.

יח'

1.00

1,125.00

1,125.00

 02.08.05.0280ממסר השהיה לעבודה במתח  230וולט כיוון
זמן  0-300שניות דגם אלקטרוני תוצרת עוזאון
או שו"ע .

יח'

2.00

450.00

900.00

 02.08.05.0290מא"ז לזרם נומינלי  3X25אמפר כושר ניתוק
 10ק"א ,תוצרת כמפורט.

יח'

15.00

300.00

4,500.00

 02.08.05.0320מא"ז כנ"ל אך עד  1X25אמפר.

יח'

25.00

60.00

1,500.00

 02.08.05.0330תוספת מחיר למאמ"ת עבור סליל הפסקה
מסוג כלשהו

יח'

2.00

300.00

600.00

 02.08.05.0335מפסק בורר חד קוטבי  2מצבים 16 0 +אמפר

יח'

10.00

80.00

800.00

 02.08.05.0340מפסק בורר חד קוטבי  4מצבים 16 0+אמפר

יח'

5.00

130.00

650.00

להעברה בתת פרק 02.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

202,195.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 133/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'133 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
202,195.00

 02.08.05.0360בקר מקדם הספק בעל תצוגה דיגיטלית ל6-
דרגות

יח'

 02.08.05.0370שנאי יבש מעל  500ועד  1000וולטאמפר
חד-פאזי  230וולט על  110וולט  50הרץ

יח'

 02.08.05.0380מגן מתח יתר  CLASS Iלפי IEC 61643/1
)רמה  Bלפי  ,(DIN VDE 0675/6רמת הגנה
 ,2Kvזרם פריקה  50קילואמפר ),(10/350
 .Ta<100nsדגם  OBO MC 50-Bאו של
חב'  PHOENIXאו OBO BETTERMANN
או .DHEN

יח'

2.00

1.00

4.00

3,000.00

500.00

650.00

6,000.00

500.00

2,600.00

 02.08.05.0390מנתק נתיכים תלת פאזי לזרם נומינלי עד
 125אמפר לרבות נתיכים  HRCלמתח 500
וולט ולזרם עד  125אמפר ,המנתק יכלול
נורית לסימון נתיך שרוף.

יח'

4.00

500.00

2,000.00

 02.08.05.0450מודד דיגיטלי )מונה( למדידת אנרגיה חשמלית
) (kwhלהתקנה בלוח לעבודה עם משנה זרם

יח'

1.00

6,000.00

6,000.00

 02.08.05.0460קבל תלת פאזי בהספק  15קוא"ר  50הרץ
 440וולט כולל נגדי פריקה ,ריפוי עצמי ומנגנון
הגנה בפני פיצוץ עצמי להתקנה בלוח.

יח'

8.00

1,000.00

8,000.00

 02.08.05.0480רב מודד דיגיטלי הכולל תצוגה ותפריטים
בעברית .המודד נתוני אנרגיה ואיכות רשת
החשמל כולל חישוב וניתוח התפלגות
הרמונית .שמירה ואגירת נתוני צריכת
אנרגיה ) , (kwh/kvarhחישוב אנרגיה על
בסיס תעו"ז  ,מדידת ערכי מינימום
ומכסימום כולל יציאות תקשורת , RS 485
דגם  ELNET-LTשל יישומי בקרה

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

 02.08.05.0500משנה זרם  500/5אמפר לעבודה עם רב מודד
או מונה אנרגיה הנמדד בנפרד.

יח'

6.00

150.00

900.00

 02.08.05.0510ממסר פחת ארבע קוטבי לזרם  4X40אמפר
ורגישות  30מיליאמפר.

יח'

6.00

500.00

3,000.00

 02.08.05.0520כנ"ל אך דו קטבי לזרם  3X16אמפר רגילשות
 10מיליאמפר.

יח'

2.00

400.00

800.00

להעברה בתת פרק 02.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

233,595.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 134/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'134 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 02.08.05.0540מנורת סימון מולטילד בצבעים שונים .בקוטר
 22מ"מ תוצרת ברטר או שו"ע.

סך הכל
233,595.00

יח'

30.00

 02.08.05.0550שעון שבת פקוד חשמלי עם פרוגרמה יומית 24
יח'
ש' ורזרבה מכנית ל  12-ש'.

1.00

 02.08.05.0570התקנה בלבד ,בלוח חשמל ,של דרייבר לגופי
תאורה תת מימיים במתח  230/12Vבהספק
 75וט כולל חיווט ,מהדקים ,שילוט וכל יתר
הנדרש קומפלט.

יח'

9.00

 02.08.05.0580ספק כח על פס דין  ,320mAלאספקת מתח
פעולה של  29וולט  DCלמערכת חשמל חכם
תקנית ע"פ תקן ישראלי  14543בעל צ'וק
מובנה וחיבורי כבילה מהירים .כולל צ'וק
מובנה אינטגרלי ,מתח כניסה,50.60Hz :
 ,AC 120.230Vמתח יציאה ,DC 29V :זרם
יציאה  ,320 mAעם חיבור יציאה נוספת
במתח  DC 29Vלאספקת מתח לקו נוסף עם
צ'וק חיצוני,עם חיבור מהיר למתח הכניסה
למחברים ללא ברגים ,עם חיבור מתח היציאה
לפס נתונים או למחבר רשת תקני ,להתקנה
על פס  DINתקני לפי תקן  ,EN60715דוגמת
תוצרת ניסקו Siemens/דגם.1251AB21 :

יח'

1.00

100.00

450.00

250.00

1,350.00

3,000.00

450.00

2,250.00

1,350.00

 02.08.05.0590בקר יציאות  8ערוצים  8Aלמערכת בית חכם,
מתאים לפרוטוקול  ,KNXכולל מגען אינטגרלי
לכל ערוץ לעבודה במתח  ,AC230Vלהתקנה
על מסילת דין בלוח ,דוגמת תוצרת
ניסקו/סימנס דגם .5671AB11

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

 02.08.05.0600בקר כנ"ל אך עם  4ערוצים

יח'

1.00

1,800.00

1,800.00

 02.08.05.0620ממשק בין קווי  KNX/RS232למערכת בית
חכם ,לחיבור בין  2לוחות חשמל ,דוגמת
תוצרת ניסקו Siemens/דגם.1401AB13 :

יח'

2.00

3,000.00

סה"כ  02.08.05לוחות חשמל

6,000.00
250,945.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 135/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'135 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.08.06אביזרים
 02.08.06.0010לחצן הפעלה למאור תוצרת גוויס או בטיצ'ינו
דגם לונה מותקן תה"ט בקופסת עומק
מלבנית .קומפלט

יח'

10.00

60.00

600.00

 02.08.06.0015מפסק מאור יחיד או מחליף תוצרת גוויס או
בטיצ'ינו דגם לונה מותקן תה"ט.

יח'

7.00

60.00

420.00

 02.08.06.0020יחידת שקעים תוצרת ניסקו דגם NA516210
להתקנה עה"ט.

יח'

3.00

600.00

1,800.00

 02.08.06.0030חיבור קיר תלת פזי  5X16אמפר לפי תקן
 CEEלהתקנה עה"ט.

יח'

4.00

100.00

400.00

 02.08.06.0040ח"ק כנ"ל אך לזרם תלת פזי  5X32אמפר.

יח'

1.00

150.00

150.00

 02.08.06.0050ח"ק כנ"ל אך לזרם חד פזי  3X16אמפר.

יח'

3.00

75.00

225.00

 02.08.06.0060מ"ז תלת קטבי  3X25אמפר דגם פקט מותקן
בקופסה פלסטית אטומה מוגנת מים אורגנלית
להתקנה עה"ט.

יח'

10.00

300.00

3,000.00

 02.08.06.0070מ"ז כנ"ל אך לזרם עד  3X63אמפר.

יח'

8.00

450.00

3,600.00

 02.08.06.0080ח"ק יחיד ,מוגן מים  3 ,IP55מגעים 16 ,אמפר
עשוי מחומר פלסטי קשיח מותקן עה"ט או
תה"ט .תוצרת גוויס או בטיצ'ינו

יח'

 02.08.06.0090ח"ק כנ"ל אך ,מוגן מים  3 ,IP55מגעים16 ,
אמפר ,עשוי מחומר פלסטי קשיח מותקן עה"ט
או תה"ט.

יח'

 02.08.06.0130יח' שקעים משולבת הכוללת  4מודולים )2
ח"ק חשמל ו 2-תקשורת להתקנה שקועה
בקירות גבס או בלוקים/בטון ,או להתקנה
עה"ט המאפשרת התקנה משולבת של יחידות
שקע חשמלי ויחידות שקעי תקשורת ,כדוגמת
 CIMABOXאו ע.ד.א פלסט ) (D14או ניסקו ,
בעלת חיבורי קיר ישרים או מותקנים בזוית
ע"מ לאפשר חיבור נח של התקעים .לרבות
מחיצות ,מיסגרות ,מתאמים וכל חומרי הע זר
הדרושים .היחידה עשויה מחומרים פלסטיים
מסוג כבה מאליו.

יח'

5.00

5.00

2.00

50.00

60.00

300.00

להעברה בתת פרק 02.08.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

250.00

300.00

600.00
11,345.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 136/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'136 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
11,345.00

 02.08.06.0150קופסת שקעי שרות חד/תלת פאזיים תוצרת
ניסקו או ע.ד.א פלסט דגם  NA516210כולל
הגנות וממסר פחת.

יח'

 02.08.06.0180ממשק ללחצן הפעלה  PBIל 4-מגעים יבשים
דוגמת תוצרת סימנס דגם  ,2202AB31מותקן
בקופסת עומק תה"ט מאחורי לחצן ההפעלה.
קומפלט.

יח'

 02.08.06.0190ממשק כנ"ל אך ל 2-מגעים יבשים .דגם
.2202AB21

יח'

6.00

5.00

3.00

750.00

1,200.00

1,000.00

סה"כ  02.08.06אביזרים

4,500.00

6,000.00

3,000.00
24,845.00

תת פרק  02.08.07גופי תאורה
 02.08.07.0020ג.ת .מוגן מים  IP65להתקנה לתקרה או לקיר
תוצרת געש דגם נועם או שו"ע ,בהספק 36
וט 3,000 ,לומן 4,000K ,כולל דרייבר
מתאים.

יח'

75.00

300.00

22,500.00

 02.08.07.0030ג.ת .כנ"ל אך מוגן התפוצצות להארת חדרים
לאחסנת מיכלי כלור.

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

 02.08.07.0040ג.ת .עגול בקוטר  17ס"מ שקוע בתקרה
מונמכת ,תוצרת געש דגם דקולד או שו"ע ,עם
מקור אור מסוג לד בהספק  12וט 800 ,לומן,
 4,000Kכולל דרייבר מתאים.

יח'

 02.08.07.0050ג.ת .עגול בקוטר  32ס"מ להתקנה לתקרה,
תוצרת געש דגם דיסקוס לד או שו"ע ,עם
מקור אור מסוג לד בהספק  16וט1,500 ,
לומן 4,000K ,כולל דרייבר מתאים.

יח'

 02.08.07.0080ג.ת .עגול מוגן מים  IP54שקוע בתקרה
מונמכת תוצרת ) LAMPLIGHTINGאורעד
בע"מ( דגם  KONICאו שו"ע ,עם נורת PL
בהספק  26וט וציוד מושלם עבורה.

מטר

 02.08.07.0090ג.ת .לתאורת חוץ מוגן מים  IP65להתקנה
לקיר תוצרת געש דגם סטאר לד או שו"ע,
בהספק  31ואט 2,600 ,לומן כולל דרייבר
מתאים.

יח'

10.00

7.00

4.00

15.00

250.00

300.00

350.00

500.00

להעברה בתת פרק 02.08.07
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

2,500.00

2,100.00

1,400.00

7,500.00
38,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 137/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'137 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
38,500.00

 02.08.07.0110פס לד עשוי פרופיל אלומיניום  80x85מ"מ
באורך  180ס"מ עם תאורת לד בהספק 9
וט/מטר עם דרייבר מתאים ,מותקן בתקרה
תלויה כולל כיסוי אופלי תוצרת געש דגם טופז
סטריפ.

יח'

 02.08.07.0140גוף תאורת חרום חד תכליתי לעבודה במשך
 60דקות לפחות לקיר או לתקרה
תוצרת  Mackwellדגם XYLUX LD4A
)יבואן-אנלטק בע"מ ,טל (09-8855167 :כולל
נורת לד  3-6ואט ,סט עדשות בהתאם לתקן,
ממיר ,מטען ,סוללות ניקל קדמיום ,בודק
תקינות אוטומטי ,נוריות חיווי ,התראת תקלה
קולית וויזואלית ולחצן בדיקה .וכל יתר עבודות
וחומרי העזר הדרושים להתקנה מכאנית
וחשמלית והבאת גוף התאורה למצב פעולה
ת קין .

יח'

 02.08.07.0150ג.ת .לשילוט "יציאה" דו תכליתי ,תקני ,בסיס
שקועה בתקרה או מותקן לקיר עם נורות לד,
יחידת מטען מצבר ניק"ד לעבודה למשק 60
דק' .כולל חץ הכוונה במידת הצורך.

יח'

 02.08.07.0180ג.ת .לתאורה תת מימית בבריכות שחיה כולל
קופסת ביטון ,גוף תאורה יח' תאורת לד 75
וט ,במתח  12וולט ,כבל אוריגינלי באורך
מתאים דרייבר/ספק מתאים וכל יתר עבודות
וחומרי העזר הדרושים קומפלט.

קומפ'

 02.08.07.0220זרקאור לד תוצרת אורעד מהנדסים דגם
 HM-STMאו שו"ע בהספק  300וט בגוון
 4,000Kלהארת חלל אולם הבריכה המקורה.

יח'

 02.08.07.0230זרקאור לד בהספק  200וט להארת קיר חזית
הבניין ,מותקן בתוך קופסת בטון בגודל
מתאים ,שקועה בקרקע עם כיסוי עליון עשוי
מכסה עם צירים וזכוכית בטחון מחוסמת
אנטיונדלית וסידור נעילה .כולל כל עבודות
וחומרי העזר קומפלט .מותקן לקיר הבניין,
תוצרת אורעד מהנדסים דגם HM-STM

קומפ'

30.00

20.00

3.00

9.00

12.00

2.00

700.00

600.00

400.00

900.00

3,500.00

4,000.00

סה"כ  02.08.07גופי תאורה

21,000.00

12,000.00

1,200.00

8,100.00

42,000.00

8,000.00
130,800.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 138/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'138 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.08.08שונות
 02.08.08.0040העברת מתקן החשמל בקורת בודק חברת
החשמל ,תיקון הליקויים שיתגלו ,במידה
ויתגלו ,כולל תשלום עבור ביקורת נוספת
ומסירת המתקן לידי המזמין או המפקח או
המהנדס קומפלט.

קומפ'

1.00

1,500.00

סה"כ  02.08.08שונות

1,500.00
1,500.00

תת פרק  02.08.09נקודות וסעיפים
מיוחדים
 02.08.09.0010נקודת מאור ראשונה ,בקבוצת הדלקה
במערכת "בית חכם" ,חד פזית מושלמת
כמפורט כולל הקו עד לוח החשמל עשוי כבל
 3-4X1.5N2XYבתעלות או צינור מריכף
"פד" או "פנ"  19מ"מ מוליכי נחושת מבודדים
עד  4X1.5ממ"ר )כולל הארקה( מותקנים
תה"ט ,ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או
בחלל תקרה מונמכת ,כולל חיבור הקצוות.

נק'

15.00

180.00

2,700.00

 02.08.09.0020נקודת מאור נוספת ,מקבילה לנקודת המאור
הראשונה הנ"ל בין נקודות התאורה ,בקבוצת
ההדלקה.

נק'

130.00

120.00

15,600.00

 02.08.09.0030נקודת מאור כנ"ל אך לא במתקן "חכם".

נק'

35.00

130.00

4,550.00

 02.08.09.0050נקודת חיבור לפנל הפעלת תאורה במערכת
מתקן "בית חכם" עשוי צינור מריכף כבה
מאליו  20מותקן בקירות ו/או יציקות ו/או
חללי תקרה מונמכת כולל השחלת כבל
תקשורת בין כל פנל ופנל ,שיסופק ע"י אחרים,
כל פנל יכלול קופסת אביזרים  3מקומות
מלבנית לפי תקן איטלקי בכמות בהתאם לגודל
הפנל )כמות הלחצנים( ,כולל חיבור הקצוות
בכל פנל.

נק'

10.00

200.00

להעברה בתת פרק 02.08.09
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

2,000.00

24,850.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 139/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'139 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
24,850.00

 02.08.09.0060נקודת ח"ק חד פזית מושלמת כמפורט ,ללא
אביזר סופי ,במעגל משותף )עם נק .ח"ק
נוספות( כולל הקו עד לוח החשמל עשוי כבל
 3X2.5N2XYאו צינור מריכף "פד" או "פנ"
 19מ"מ מוליכי נחושת מבודדים עד 3X2.5
ממ"ר )כולל הארקה( מותקנים תה"ט,ו/או
ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בחלל תקרה
מונמכת.

נק'

15.00

130.00

1,950.00

 02.08.09.0070נקודת ח"ק כנ"ל אך במעגל נפרד.

נק'

5.00

150.00

750.00

 02.08.09.0080נקודת ח"ק תלת פזית מושלמת כמפורט ,ללא
אביזר סופי ,במעגל משותף )עם נק .ח"ק
נוספות( כולל הקו עד לוח החשמל עשוי כבל
 5X4N2XYאו צינור מריכף "פד" או "פנ" 25
מ"מ מוליכי נחושת מבודדים עד  5X4ממ"ר
)כולל הארקה( מותקנים תה"ט,ו/או ביציקות
ו/או מתחת לריצוף ו/או בחלל תקרה מונמכת.

נק'

 02.08.09.0090נקודה הכנה לרשת תקשורת כולל צינור "פד"
או "פנ"  25מ"מ ,עד לתיבת ההסתעפות
מותקן בחללי תקרה מונמכת ,או בקירות,
רצפות ויציקות המבנה כולל חוט משיכה
מתאים.

נק'

 02.08.09.0100נקודה הכנה לרמקול כריזה כולל צינור "פד"
או "פנ"  20מ"מ ,עד לתיבת ההסתעפות
מותקן בחללי תקרה מונמכת ,או בקירות,
רצפות ויציקות המבנה כולל חוט משיכה
מתאים.

נק'

10.00

10.00

20.00

400.00

140.00

120.00

4,000.00

1,400.00

2,400.00

 02.08.09.0110נקודת הכנה לאביזרים במערכת גלוי עשן,
גלאים ,מנורות סימון ,לחצני הפעלה וצופרים
הכוללת צינור "פד" או "פנ" בקוטר  19עם חוט
משיכה מ"מ עד לתיבת ההסתעפות או הרכזת
מותקן בחללי תקרה מונמכת ,או בקירות,
רצפות ויציקות המבנה ,גמר  -בקופסת
אביזרים  55תה"ט.

נק'

60.00

120.00

7,200.00

 02.08.09.0120נקודה כנ"ל אך עבור אביזרים במערכת טמ"ס.

נק'

5.00

120.00

600.00

סה"כ  02.08.09נקודות וסעיפים מיוחדים

43,150.00

סה"כ  02.08מתקני חשמל
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

715,702.50

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 140/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'140 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  09עבודות טיח

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.09עבודות טיח
תת פרק  02.09.01טיח פנים
 .1הקבלן מופנה ומחויב למפרט הכללי פרק
09
 .2מחיר הטיח כולל :א( יצירת חריץ בטיח
במפגש בין קיר ותקרה .ב( פסי רשת מתוחה
ברוחב כ 10 -ס"מ במפגש אנכי בין אלמנט
בטון ובלוק ובספי חלונות .לא תשולם תוספת
עבור יצירת פינות בטיח )קנטים(.
 02.09.01.0010טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על
שטחים מישוריים.כולל תקוני טיח לאחר בצוע
כל עבודות המערכות תקרה /קירות " .טיח
רב תכליתי תרמוקיר עובי  3-20מ""מ יד אחת
ועד  33מ"מ שתי ידיים .כמות ידיים לאישור
המנהל ו /או האדריכל .גמר שליכט
סטאן" סימון PLR1

מ "ר

1,400.00

90.00

סה"כ  02.09.01טיח פנים

126,000.00
126,000.00

תת פרק  02.09.02טיח חוץ
 02.09.02.0010טיח חוץ שלוש שכבות  :שכבת הרבצה ,
שכבה תחתונה בעובי  15מ"מ ושכבת
שליכט שחור לרבות שכבת שליכט בגוון עפ"י
האדריכל .

מ "ר

 02.09.02.0020טיח חוץ שלוש שכבות  :שכבת הרבצה ,
שכבה תחתונה בעובי  15מ"מ ושכבת
כתשתית לחיפוי HPL
שליכט שחור
עפ"י האדריכל .

מ "ר

80.00

70.00

סה"כ  02.09.02טיח חוץ

סה"כ  02.09עבודות טיח
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

126,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 141/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'141 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
תת פרק  02.10.01ריצוף באריחי אבן/
גרניט פורצלן
 .1הקבלן מופנה ומחויב למפרט הכללי פרק
10
 .2הקבלן יקבל את הריצוף ממקום אספקתו ,
עבודת הקבלן כוללת בצוע פוגות עם מילוי
רובה אקרילית בגוון עפ"י המזמין  .בצוע עב'
הריצוף כולל שפולים שלא ימדדו וכלולים
במחיר העבודה .
" 02.10.01.0010אריחי קרמיקה  30/60 N.Sרמה  Cשל
 ROSA GRESדגם  TAOגוון לבחירת
האדריכל מיובא ע""י חרש או ש""ע",בגוונים
שונים לרבות יצירת פסים ודוגמאות עפ"י
תוכניות האדריכל  -ללא תוספת תשלום
GRP1
סימון

מ "ר

" 02.10.01.0015אריחי קרמיקה של גרניסר סדרה ג .מורנטה
או ג .אמלפי גוון לבחירת האדריכל 30/30
 R11מיובא ע""י חרש או ש""ע "בגוונים
שונים לרבות יצירת פסים ודוגמאות עפ"י
תוכניות האדריכל  -ללא תוספת תשלום סימון
GRP2

מ "ר

" 02.10.01.0020אריחי קרמיקה של גרניסר סדרה ג .מורנטה
או ג .אמלפי גוון לבחירת האדריכל 60/60
 R10מיובא ע""י חרש או ש""ע "בגוונים
שונים לרבות יצירת פסים ודוגמאות עפ"י
תוכניות האדריכל  -ללא תוספת תשלום סימון
GRP3

מ "ר

" 02.10.01.0021אריחי קרמיקה  30/30 N.Sרמה  Cשל
 ROSA GRESדגם  TAOגוון לבחירת
האדריכל מיובא ע""י חרש או ש""ע",בגוונים
שונים לרבות יצירת פסים ודוגמאות עפ"י
תוכניות האדריכל  -ללא תוספת תשלום סימון
GRP7

מ "ר

410.00

150.00

150.00

110.00

220.00

240.00

210.00

225.00

להעברה בתת פרק 02.10.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

90,200.00

36,000.00

31,500.00

24,750.00

182,450.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 142/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'142 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
182,450.00

 02.10.01.0023אריחי גרניט פורצלן  30X30ס"מ ,דגם ,GO
סדרת  ,EASYW AYחב'  ,MIRAGEספק
אלוני או ש"ע,בגוונים שונים לרבות יצירת
פסים ודוגמאות עפ"י תוכניות האדריכל  -ללא
GRP11-12
תוספת תשלוםסימון

מ "ר

11.00

220.00

2,420.00

 02.10.01.0040פס פליז במידות  4/40מ"מ בין סוגי ריצוף
שונים .

מטר

15.00

64.00

960.00

" 02.10.01.0200אריחי קרמיקה  R11 30/30 N.Sשל
 POMPEI STARגוון לבחירת
האדריכל מיובא ע""י חרש או ש""ע",בגוונים
שונים לרבות יצירת פסים ודוגמאות עפ"י
תוכניות האדריכל  -ללא תוספת תשלום סימון
GRP8

מ "ר

13.00

225.00

2,925.00

 02.10.01.1020תוספת עבור פס מוביל ורצוף לנגישות נכים
במידות שונות ומסוגים שונים .

מ "ר

10.00

200.00

2,000.00
190,755.00

סה"כ  02.10.01ריצוף באריחי אבן /גרניט פורצלן

תת פרק  02.10.02חיפוי קירות -קרמיקה
עב' החיפוי כוללות הרבצת טיח מיישר
כתשתית הכלול במחיר העבודה וללא כל
תשלום נוסף .
 02.10.02.0005ריצוף וחיפוי אריחים 20/20בצבע לבן
גרניסר סטאן לבן GRW SATENמיובא ע"י
חרש או ש"ע סימון CRM1

מ "ר

275.00

175.00

48,125.00

 02.10.02.0010חיפוי אריחים  30/90בצבע לבן מק"ט ס.טג
מיובא ע"י חרש או ש"ע סימון CRM3

מ "ר

360.00

175.00

63,000.00

 02.10.02.0015חיפוי אריחים עם או בלי פאזה  10/30של
ויטרה מיובא ע"י חרש או ש"ע סימון CRM4

מ "ר

 02.10.02.0020חיפוי קיר  ,פסיפס זכוכית
דגם  350-9286מיובא ע"י אלוני או ש"ע
סימון CRM5

מ "ר

20.00

15.00

175.00

175.00

סה"כ  02.10.02חיפוי קירות -קרמיקה

3,500.00

2,625.00
117,250.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 143/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'143 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.10.04ריצוף וחיפוי חדרי
מדרגות
עב' החיפוי כוללות הרבצת טיח מיישר
כתשתית הכלול במחיר העבודה וללא כל
תשלום נוסף .
 02.10.04.0020חיפוי מדרגות רום ושלח באבן שיש טבעי
)שלח עובי  3ס"מ רום עובי  2ס"מ("אבן גרניט
שחורה  4ס""מ בשלח ו  3ס""מ ברום כולל
סיתות פס התראה מיובא ע""י שיש מומו
"03-5441416
 02.10.04.0021ריצף פודסט באבן

עפ"י האדריכל

מטר

80.00

350.00

28,000.00

מ "ר

20.00

375.00

7,500.00

סה"כ  02.10.04ריצוף וחיפוי חדרי מדרגות

תת פרק  02.10.05חיפוי

35,500.00

 HPLפנים

עב' החיפוי כוללות הרבצת טיח מיישר
כתשתית הכלול במחיר העבודה וללא כל
תשלום נוסף .
 02.10.05.0010חיפוי לוחות  HPLבהדבקה אחורית סמויה
במידות  130/420ס"מ,גוון לבחירת
האדריכל,מיובא ע"י  NSGאו ש"ע .סימון
HPL1

מ "ר

 02.10.05.0020חיפוי לוחות הרקליט גוון לבחירת
האדריכל,מיובא ע"י יהודה יבוא ויצוא או ש"ע.
סימון HRK1

מ "ר

 02.10.05.0030חיפוי לוחות איפאה מעובד ברוחבים שונים
גוון לבחירת האדריכל,מיובא ע"י יהודה יבוא
ויצוא או ש"ע .סימון TBR1

מ "ר

סה"כ  02.10.05חיפוי

50.00

200.00

65.00

650.00

400.00

650.00

 HPLפנים

תת פרק  02.10.06חיפוי

32,500.00

80,000.00

42,250.00
154,750.00

מראות

עב' החיפוי כוללות הרבצת טיח מיישר
כתשתית הכלול במחיר העבודה וללא כל
תשלום נוסף .
 02.10.06.0010חיפוי מראות עפ"י
סה"כ  02.10.06חיפוי

מ "ר

MIR2

5.00

650.00

מראות

3,250.00
3,250.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 144/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'144 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.10.07ספים ו קופינג
עובי  3ס"מ

 02.10.07.0020סף אבן ברוחב כ  25ס"מ
לרבות אף מים

מטר

24.00

275.00

סה"כ  02.10.07ספים ו קופינג

6,600.00
6,600.00

תת פרק  02.10.08אבן משתלבת
 02.10.08.0010אבן משתלבת במידות  20/20ס"מ
עובי  7ס"מ לרבות מצע חול בעובי  6ס"מ
ומצע סוג א בעובי  20ס"מ סימון AKR1

מ "ר

40.00

125.00

סה"כ  02.10.08אבן משתלבת

5,000.00
5,000.00

תת פרק  02.10.10רצוף וחיפוי בריכת
שחיה
 02.10.10.0010רצוף בריכת שחיה לרבות סימוני מסלולים

מ "ר

325.00

300.00

97,500.00

 02.10.10.0020חיפוי בריכת שחיה

מ "ר

100.00

300.00

30,000.00

מטר

80.00

300.00

24,000.00

 02.10.10.0030אבן שפה

לבריכה

סה"כ  02.10.10רצוף וחיפוי בריכת שחיה

151,500.00

סה"כ  02.10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

664,605.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 145/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'145 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  11עבודות צביעה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.11עבודות צביעה
תת פרק  02.11.01סיוד וצביעה על טיח,
בטון בלוקים וגבס
 02.11.01.0020צביעה בצבע  3שכבות פוליסיד על
טיח פנים בגוון עפ"י אישור המזמין.

מ "ר

25.00

25.00

625.00

 02.11.01.0030צביעה בצבע סופרקריל  3שכבות על טיח/
גבס פנים בגוון עפ"י אישור המזמין.

מ "ר

1,700.00

30.00

51,000.00

סה"כ  02.11.01סיוד וצביעה על טיח ,בטון בלוקים וגבס

51,625.00

סה"כ  02.11עבודות צביעה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

51,625.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 146/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'146 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  12עבודות אלומיניום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.12עבודות אלומיניום
תת פרק  02.12.01עבודות אלומיניום
 02.12.01.0010חלון במידות  300/100ס"מ עפ"י פריט אל5-

יח'

1.00

5,500.00

5,500.00

 02.12.01.0020חלון עם פתיחה אוטומטית לשחרור עשן
במידות  300/100ס"מ עפ"י פריט א5*-

יח'

2.00

6,500.00

13,000.00

 02.12.01.0030חלון במידות  928/100ס"מ עפ"י פריט א6-

יח'

1.00

20,000.00

20,000.00

 02.12.01.0040קיר מסך חזית מזרחית עפ"י פריט א7-

יח'

1.00

800,000.00 800,000.00

 02.12.01.0050חלון רפפה במידות  205/335ס"מ עפ"י פריט
א8-

יח'

1.00

7,000.00

7,000.00

 02.12.01.0060חלון נגיש כולל תריס גלילה במידות 180/100
ס"מ עפ"י פריט א9-

יח'

1.00

3,500.00

3,500.00

 02.12.01.0070חלון במידות  80/80ס"מ לרבות תריס
גלילה עפ"י פריט א10-

יח'

1.00

1,800.00

1,800.00

 02.12.01.0080קיר מסך בשילוב דלת במידות  1113/335ס"מ
עפ"י פריט א11-

יח'

1.00

75,000.00

75,000.00

 02.12.01.0090חלון קבוע במידות  70/335ס"מ עפ"י פריט
א12-

יח'

1.00

3,000.00

3,000.00

 02.12.01.0100דלת וחלון עליון במידות  145/335ס"מ עפ"י
פריט א16-

יח'

1.00

10,000.00

10,000.00

 02.12.01.0110וטרינה במידות  430/335עפ"י פריט א17-

יח'

1.00

29,000.00

29,000.00

 02.12.01.0120וטרינה במידות  490/335עפ"י פריט א18-

יח'

4.00

33,000.00

132,000.00

 02.12.01.0130וטרינה במידות  468/335עפ"י פריט א19-

יח'

1.00

31,000.00

31,000.00

 02.12.01.0140דלת במידות  120/222ס"מ עפ"י פריט א20-

יח'

2.00

5,500.00

11,000.00

סה"כ  02.12.01עבודות אלומיניום

1,141,800.00

סה"כ  02.12עבודות אלומיניום
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

1,141,800.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 147/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'147 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.16שלב ב' -אגף הבריכות-
חימום והסקה
תת פרק  02.16.01תחנת מים חמים
 02.16.01.0010מאגר מים חמים בנפח  4000ליטר כולל כל
הכניסות והיציאות כנדרש בתכנית הפרט
כולל בידוד ,אביזרים ,מדי חום ,לחץ ורגש
 PT 100וברזי ניתוק ,בטחון ,לרבות הצבה
במקום המיועד עם הגנה קטודית וצביעת
פנים באפוקסי עליון כפול .אחריות מפני
קורוזיה למאגר חמש שנים לפחות .במחיר
כלול גם גיבוי עם גופי חימום בחשמל
בהספק  60קואט.

קומפ'

 02.16.01.0020מחליף חום עם פלטות מנירוסטה למי הסקה
 45/40מע' צלסיוס לקבלת מי רשת ב  40מע'
צלסיוס לפחות ביציאה בתפוקה כוללת של
 160000קקל"ש כולל ארבעה ברזי ניתוק
וארבעה מדי חום .מפל הלחץ המקסימלי עד
 5מ' מכל צד .קטרי כניסה " 3כ"א מאוגן
כנדרש בפרטים המסופק ע"י אורן.

יח'

 02.16.01.0030מחליף חום עם פלטות מנירוסטה למי הסקה
 45/40מע' צלסיוס ומי מאגר  40/35מע'
ובתפוקה כוללת של  60000קקל"ש כולל
ארבעה ברזי ניתוק וארבעה מדי חום .מפל
הלחץ המקסימלי עד  5מ' מכל צד .קטרי
כניסה " 2כ"א מאוגן כנדרש בפרטים
המסופק ע"י אורן.

יח'

 02.16.01.0040משאבת סיחרור מים צנטריפוגלית מותאמת
ל  32מק/ש כנגד  10מ' עומד מים ב 1450
סל"ד מורכבת על צנרת יחד עם מחליף החום
 ,כולל מדי לחץ מחוברים ליניקה וסניקה
כנידרש בתוכנית לרבות ברזי ניתוק ,אלחוזר
ומסנן " 2כנדרש בפרטים.המתשאבות
מותקנות כמכלול אחד יחד עם מחליף החום.

יח'

2.00

2.00

1.00

3.00

34,500.00

9,500.00

6,500.00

7,500.00

להעברה בתת פרק 02.16.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

69,000.00

19,000.00

6,500.00

22,500.00

117,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 148/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'148 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
117,000.00

 02.16.01.0050משאבת סיחרור מים צנטריפוגלית מותאמת
ל 12מק/ש כנגד  10מ' עומד מים ב 1450
סל"ד מורכבת על צנרת יחד עם מחליף החום
 ,כולל מדי לחץ מחוברים ליניקה וסניקה
כנידרש בתוכנית לרבות ברזי ניתוק ,אלחוזר
ומסנן " 2כנדרש בפרטים.המתשאבות
מותקנות כמכלול אחד יחד עם מחליף החום.

יח'

 02.16.01.0060מחלק ומאסף בקוטר " 6עד  5יציאות
מאוגנות כולל מדי חום ,מדי לחץ  ,שיחרור
אוויר וניקוז לרבות תמיכה עם רגליות להצבה
יציבה

קומפ'

 02.16.01.0070לוח חמשל לתחנת מים חמים כולל כוח פיקוד
ובקרה ממוחשבת לייצור מים חמים בתחנה
לפי תפ"מ משולב עם לוח זמנים יומי שבועי
ושנתי לרבות ניצול שעות שפל וגבע בעלויות
האנרגיה.

קומפ'

 02.16.01.0080אינסטלציה חשמלית לכוח פיקוד ובקרה לכול
המערכות של תחנת המים החמים לרבות כול
הרגשים הנדרשים לפיקוד ושליטה.

קומפ'

 02.16.01.0090שירות ויסות אחריות למשך שלוש שנים
לפחות על תכול המערכות שלחנת מים חמים
במפורט בתת פרק זה.

קומפ'

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6,500.00

7,500.00

18,900.00

8,500.00

3,400.00

סה"כ  02.16.01תחנת מים חמים

19,500.00

7,500.00

18,900.00

8,500.00

3,400.00
174,800.00

תת פרק  02.16.02משאבות חום לצבירת
אנרגיה לחימום
 02.16.02.0010משאבות חום לאספקת מי הסקה
בתפוקה של  50KWלפי COP 3.5
לפחות כאשר טמפרטורת חוץ היא 6.5
מעכלות צלסיוס .משאבות החום יצוידו כ"א
בברזי ניתוק ,מדי לחץ מדי חום ,ברזי ניקוז
וכמובן בלוח חשמל אינטגרלי לכוח פיקוד
ובקרה ממוחשבת עם אפשרת לחיבור
לבקרת הבמנה.

קומפ'

12.00

38,500.00

להעברה בתת פרק 02.16.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

462,000.00

462,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 149/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'149 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

462,000.00

 02.16.02.0020מאגר מי הסקה בנפח  4000ליטר כולל כל
הכניסות והיציאות כנדרש בתכנית הפרט
כולל בידוד ,אביזרים ,מדי חום ,לחץ ורגש
 PT 100וברזי ניתוק ,בטחון ,לרבות הצבה
במקום המיועד עם הגנה קטודית וצביעת
פנים באפוקסי עליון כפול .אחריות מפני
קורוזיה למאגר חמש שנים לפחות.במחיר
כלול גם גיבוי עם גופי חימום בחשמל
בהספק  60קואט.

קומפ'

 02.16.02.0030משאבת סיחרור מים צנטריפוגלית מותאמת
ל  78מק/ש כנגד  10מ' עומד מים ב 1450
סל"ד מורכבת על מחלק ,כולל מדי לחץ
מחוברים ליניקה וסניקה כנידרש בתוכנית
לרבות ברזי ניתוק ,אלחוזר ומסנן " 4כנדרש
בפרטים.

יח'

 02.16.02.0040מד מים לצריכת מים חמים כולל כל
האביזרים על הקו מי רשת בקוטר "11/2
יחד עם זוג מיכלי התפשטות למערכת
ההסקה בנפח  2X200ליטר כולל כול
האביזרים כנידרש בסכימה הידראולית

קומפ'

 02.16.02.0050מחלק ומאסף בקוטר " 8למערכת ההסקה
עם משאבות החום מבודדים ועם  12יציאות
כולל מדי לחץ מדי חום ויציאות מאוגנות.

קומפ'

 02.16.02.0060לוח חמשל מרכזי למשאבות החום על הגג
לחלוקת כוח פיקוד ובקרה ממוחשבת למערך
ייצור האנרגיה לחימום במשולב עם בקרה
ממוחשבת לחימום הבריכות ולייצור מים
חמים בהתאם לתפ"מ שיוכן מראש ע"י
מהנדס עם נסיון בתחום של  10שנים לפחות
בתחום

קומפ'

 02.16.02.0070אינסטלציה חשמלית לכול מערכת ליצור
האנרגיה לחימום שעל הגג.

קומפ'

 02.16.02.0080שירות,וויסות ואחריות למשך  3שנים לפחות
לתפעול תקין של ייצור האנרגיה לחימום ללא
כול תקלה של מערך משאבות החום עם
האגירה והסיחרור

קומפ'

2.00

5.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

34,500.00

12,500.00

4,600.00

7,500.00

24,500.00

8,500.00

4,500.00

סה"כ  02.16.02משאבות חום לצבירת אנרגיה לחימום
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

69,000.00

62,500.00

4,600.00

7,500.00

24,500.00

8,500.00

4,500.00
643,100.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 150/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'150 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.16.03חימום תת ריצפתי
חימום תת ריצפתי יהיה מוזן במי הסקה
בטמפרטורה נמוכה  45מע' צלסיוס באספקה
ו  37מע' חזרה להשגת טמפרטורת ריצפה
אחידה ב  34מעלות צלסיוס לפחות! תפוקת
החימום למ"ר תהיה  100ואט לפחות.
תתאפשר חלוקה ל  4אזורים נפרדים לפחות
לסיפון סביב הבריכה.הצנרת תבוצע באחת
משלוש חלופות באישור המתכנן
מראש:פוליאתילן מצולב של
 02.16.03.0020מצע מבודד על פני בטון בנוי ממשטחי
פוליסטירן בעובי  20מ"מ במשקל סגולי 25
ק"ג למ"ק מונחים מעל יריעות פוליאתילן עם
רשת פלדה מגובלנת  20X20בעובי  6מ"מ.

מ "ר

 02.16.03.0030מצע של צנרת לחימום תת ריצפתי מצינור
פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן או  SPשל
מצר בקוטר  16מ"מ להנחה על גבי מצע
מבודד במרחקים של  10ס"מ כולל התחברות
למחלק/מאסף ללא חיבורים בדרך  .הצנרת
מחוזקת באזיקונים לרשת המצע ולפרופילים
מתאימים מאושרים מראש לשמירת מרחקים
ולפילוס!

מטר

 02.16.03.0040מחלק ומאסף בקוטר " 3מ  PBאו מפליז עד
 40יציאות כולל ברז ניתוק ראשי ,סידור
לשיחרור אוייר עם בקבוק איסוף ,מד לחץ
ומד טמפרטורה לרבות התחברות לקוים
והתקנה יציבה.

קומפ'

 02.16.03.0050משאבת סיחרור מי הסקה תוצרת לוברה,
גרנדפוס או  @Gעם מנוע  1450סל"ד שני
ברזי ניתוק,אל חוזר ומסנן,מד לחץ ומד חום
מותאמת ל  15מ"ק/שעה כנגד  10מטר עומד

קומפ'

 02.16.03.0060לוח חשמל עם בקרה ממוחשבת להפעלת
חימום תת ריצפתי כולל בקרה ושליטה על 4
אזורים נפרדים עם ברזי ניתוק חשמליים

קומפ'

 02.16.03.0070אינסטלציה חשמלית לכוח פיקוד ובקרה
לחימום תת ריצפתי כולל  4רגשים באולם
המחומם

קומפ'

400.00

4,000.00

4.00

2.00

1.00

1.00

25.00

35.00

5,000.00

6,500.00

6,500.00

3,500.00

להעברה בתת פרק 02.16.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

10,000.00

140,000.00

20,000.00

13,000.00

6,500.00

3,500.00
193,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 151/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'151 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 02.16.03.0080שירות,ויסות ואחריות לחימום תת ריצפתי
לסיפון הבריכה על כול מערכותיו כמפורט
בתת פרק זה למשך שלוש שנים לפחות ללא
כול תקלה.

סך הכל
193,000.00

קומפ'

1.00

3,000.00

סה"כ  02.16.03חימום תת ריצפתי

3,000.00
196,000.00

תת פרק  02.16.04חימום בריכות שחייה
כל משאבות לסיחרור מים חמים או מי הסקה
יהיו מטיפוס צנטריפוגלי מתוצרת גרנדפוס,
 B&G ,W ILLOאו ש"ע מאושר בתנאי
שמותאמת לספיקות במק"ש כנגד עומד מים
רשום במטרים ב  1450סל"ד בלבד מורכבת
לצנרת וכולל מדי לחץ מחוברים ליניקה
וסניקה לרבות ברזי ניתוק ,אלחוזר ומסנן
בקוטר " 2כנדרש בתוכניות ובפרטים.אחריות
מפני קורוזיה ל  3שנים לפחות.
 02.16.04.0020משאבת סיחרור מי הסקה כנדרש לפי 40
מ"ק/ש' כנגד  10מטר עומד מים ב 1450
סל"ד עם שני ברזי ניתוק ,אל חוזר ,מסנן עם
רשת עדינה כנ"ל.

קומפ'

2.00

10,000.00

20,000.00

 02.16.04.0030משאבת סיחרור כנ"ל עם כול האביזרים
וברזים מותאמת לספיקה של  32מ"ק/ש'

קומפ'

2.00

9,000.00

18,000.00

 02.16.04.0040משאבת סיחרור כנ"ל עם כול האביזרים
וברזים מותאמת ל  12מ"ק/ש'

קומפ'

2.00

7,400.00

14,800.00

 02.16.04.0050משאבת מי בריכה כנדרש לפי  6מ"ק/ש'
כנגד  10מטר עומד מים ב  1450סל"ד עם
שני ברזי ניתוק ,אל חוזר ,מסנן עם רשת
עדינה כנ"ל בהתקנה על וכולל צנרת פלדת
אל חלד  316עד מחליף החוםבחיבורים
מעוגנים לצנרת הבריכה "4

קומפ'

2.00

6,500.00

13,000.00

 02.16.04.0060משאבה למי בריכה כנ"ל עם כול האביזרים
וברזים לספיקה של  16מ"ק/ש'

קומפ'

2.00

8,000.00

16,000.00

 02.16.04.0070משאבה למי בריכה כנ"ל עם כול האביזרים
וברזים לספיקה של  20מ"ק/ש'

קומפ'

2.00

8,400.00

להעברה בתת פרק 02.16.04
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

16,800.00
98,600.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 152/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'152 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
98,600.00

 02.16.04.0080מחליף חום עם פלטות טיטניום למי הסקה
 40C/45Cומי בריכה 35C/28C
ובתפוקה כוללת של  160000קקל"ש כולל
ארבעה ברזי ניתוק וארבעה מדי חום.
היציאות בקוטר " 3כ"א ומפל לחץ מקסימלי
של  5מ' מכל צד לכל היותר ,כנדרש בפרט
כולל קטע מנירוסטה מצד הבריכה עד לברזי
הניתוק הנכללים במחיר הסעיף.המשאבות
יורכבו עם מחליף החום

קומפ'

1.00

11,500.00

11,500.00

 02.16.04.0090מחליף חום לחימום בריכה חיצונית כנ"ל
לתפוקה של  200000קקל"ש על כול אביזריו

קומפ'

1.00

13,500.00

13,500.00

 02.16.04.0100מחליף חום לחימום בריכת פעוטות כנ"ל
לתפוקה של  60000קקל"ש

קומפ'

1.00

7,800.00

7,800.00

 02.16.04.0110ברז תלת דרכי פרופורציונלי ,ממונע תוצרת
סימנס או ש"ע מאושר לשליטה מדוייקת על
טמפרטורת המים בבריכה במשולב עם בקר
להשגת דיוק של  0.1מעלת צלסיוס.

קומפ'

3.00

6,500.00

19,500.00

 02.16.04.0120רגש טמפרטורה מדויק  PT 100כולל התקנה
על הקו החוזר מהבריכה.

קומפ'

3.00

900.00

2,700.00

 02.16.04.0130רגש טמפרטורה לשמירת גבול עליון 100
 PTכולל התקנה על קו הסינון לפני כניסה
לבריכה להפסקת החימום מעל .45C

קומפ'

 02.16.04.0140לוח תצוגה לטמפרטורת מי הבריכה אשר
ימוקם בנפרד כולל האינסטלציה החשמלית.
גודל הצג  5ס"מ  5 Xס"מ לפחות כולל
סיפרה עשרונית.

קומפ'

 02.16.04.0150לוח תצוגה דיגיטלי לקהל כנ"ל אך במידות
 25X25ס"מ לפחות עם סיפרה עשרונית
ורגש מדוייק כולל האינסטלציה הדרושה
לתפקוד הצג.

קומפ'

3.00

1.00

2.00

900.00

800.00

2,500.00

להעברה בתת פרק 02.16.04
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

2,700.00

800.00

5,000.00

162,100.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 153/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'153 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
162,100.00

 02.16.04.0160לוח חמשל למערך חימום הבריכות בתוספת
בקר ממוחשב לשליטה ולויסות טמפרטורת
מי שלושת הבריכות עם שני משטרי הפעלה
)יום/לילה( לפי תוכניות שיאושרו מראש.
הבקר יותאם לשליטה על כל מערך החימום
לפי תפ"מ הכולל בין היתר התחשבות
בתעו"ז כולל התחברות לבקרת מבנה.

קומפ'

3.00

6,000.00

18,000.00

 02.16.04.0170אינסטלציה חשמלית לכל מערכת החימום
הבריכות כנידרש במיפרט.

קומפ'

1.00

6,000.00

6,000.00

 02.16.04.0180שירות,וויסות,מדידת ספיקות וזרמים
ואחריות הכל כנידרש במפרט לחימום
הבריכות למשך  3שנים לפחות ללא כול
תקלה לרבות מסירה לפי הנחיות הכתובות.

קומפ'

1.00

6,000.00

סה"כ  02.16.04חימום בריכות שחייה

6,000.00
192,100.00

תת פרק  02.16.05צנרת ואביזרים למי
הסקה
במחיר הצנרת כלולים הספחים כהגדרתם
במפרט לרבות תמיכות מיקצועיות ותליות
בהתאם לצורך עם סידורים נאותים לשיחרור
אוויר בכל הנקודת הגבוהות ,לניקוז בכל
הנקודות הנמוכות והכנות למדי לחץ ומדי
טמפרטורה כנדרש בסכימה .ניתן לבחור
כחלופה שימוש בצנרת פוליאתילן או
פוליבוטילן בריתוך בהתאם לציוד והנחיות
המפעל ללא כול תוספת מחיר.
 02.16.05.0020צנרת פלדה סקדיול  40בריתוך בקוטר "6
כולל זויות,קשתות ו"ט" עבורם ישולם תוספת
 1מטר.

מטר

290.00

285.00

82,650.00

 02.16.05.0030צנרת פלדה סקדיול  40בריתוך בקוטר "4
כולל זויות,קשתות ו"ט" עבורם ישולם תוספת
 1מטר.

מטר

365.00

200.00

73,000.00

 02.16.05.0040צנרת פלדה סקדיול  40בריתוך בקוטר "3

מטר

268.00

160.00

42,880.00

 02.16.05.0050צנרת פלדה סקדיול  40בקוטר "2

מטר

386.00

135.00

52,110.00

להעברה בתת פרק 02.16.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

250,640.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 154/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'154 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
250,640.00

 02.16.05.0060צנרת פלדה סקדיול  40בקוטר "11/2

מטר

220.00

100.00

22,000.00

 02.16.05.0070צנרתת כנ"ל בקוטר "1

מטר

65.00

85.00

5,525.00

 02.16.05.0080צנרת פלדה סקדיול  40בריתוך בקוטר עד
"3/4

מטר

180.00

65.00

11,700.00

 02.16.05.0090צנרת ניקוז " 2כולל ספחים הכל מגולבן דרג
ב'

מטר

80.00

85.00

6,800.00

 02.16.05.0100ברז ניתוק " 4מעוגן

יח'

12.00

750.00

9,000.00

 02.16.05.0110ברז ניתוק מעוגן "6

יח'

4.00

900.00

3,600.00

 02.16.05.0120ברז ניתוק " 3מאוגן רפאל

יח'

6.00

700.00

4,200.00

 02.16.05.0130ברז ניתוק בקוטר " 2מוברג כולל רקורד

יח'

14.00

450.00

6,300.00

 02.16.05.0140ברז ניתוק בקוטר " 11/2מוברג כולל רקורד

יח'

8.00

300.00

2,400.00

 02.16.05.0150ברז ניתוק מוברג " 1כולל רקורד

יח'

8.00

200.00

1,600.00

 02.16.05.0160ברז ניתוק " 3/4מוברג כולל רקורד

יח'

18.00

125.00

2,250.00

 02.16.05.0170ברז ויסות מאוגן בקוטר " 3מתוצרת
 CRANEאו  T&Aכנידרש במפרט.

יח'

3.00

1,100.00

3,300.00

 02.16.05.0180ברז ויסות מאוגן בקוטר " 1.5מתוצרת
 CRANEאו  T&Aכנידרש במפרט.

יח'

1.00

500.00

500.00

 02.16.05.0190מסנן מאוגן הכולל רשת  60מש בקוטר "3
וברז פתיחה מהירה " 1/2כנידרש במפרט.

יח'

6.00

750.00

4,500.00

 02.16.05.0200מסנן מאוגן הכולל רשת  60מש בקוטר "1.5
וברז פתיחה מהירה " 1/2כנידרש במפרט.

יח'

6.00

500.00

3,000.00

 02.16.05.0210אל חוזר מאוגן "3

יח'

4.00

750.00

3,000.00

 02.16.05.0220אל חוזר מאוגן "1.5

יח'

4.00

500.00

2,000.00

 02.16.05.0230בידוד ברז או אביזר אחר בקוטר " 4כנידרש
במפרט.

יח'

12.00

200.00

2,400.00

להעברה בתת פרק 02.16.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

344,715.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 155/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'155 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
344,715.00

 02.16.05.0240בידוד ברז או אביזר אחר בקוטר " 3כנידרש
במפרט.

יח'

6.00

150.00

900.00

 02.16.05.0250בידוד ברז או אביזר אחר בקוטר " 2כנידרש
במפרט .

יח'

14.00

120.00

1,680.00

 02.16.05.0260בידוד ברז או אביזר אחר בקוטר "11/2
כנידרש במפרט .

יח'

8.00

80.00

640.00

 02.16.05.0270בידוד ברז או אביזר אחר בקוטר " 1כנידרש
במפרט .

יח'

8.00

60.00

480.00

 02.16.05.0290מד חום כולל נרתיק להתקנה על צינור
בתחוםפ הנדרש מאושר מראש.

יח'

44.00

250.00

11,000.00

 02.16.05.0300מד לחץ תעשייתי בקוטר " 4כולל סיפון וברז
תלת דרכי .מד לחץ תעשייתי ולא מיני!

יח'

18.00

250.00

4,500.00

 02.16.05.0310ברז שיחרור אוויר אוטומטי מתכתי בכל
הנקודות הגבוהות כולל בקבוק איסוף וברז
ניתו ק כנדרש בפרט.

יח'

22.00

220.00

4,840.00

 02.16.05.0320ברז ניקוז בכל הנקודות הנמוכות כנדרש
בפרט כולל חיבור מהיר

יח'

18.00

250.00

4,500.00

 02.16.05.0330בידוד ארמפלקס " 3/4כולל תחבושת סילפס
כפול עבור צנרת פלדה סקדיול  40בריתוך
בקוטר ".4

מטר

365.00

100.00

36,500.00

 02.16.05.0340בידוד לצנרת " 6פוליאורטן " 2עובי כולל פח
ותחבושת סילפס

מטר

285.00

140.00

39,900.00

 02.16.05.0350בידוד ארמפלקס " 3/4כולל תחבושת סילפס
כפול עבור צנרת פלדה סקדיול  40בריתוך
בקוטר ".3

מטר

 02.16.05.0360בידוד ארמפלקס " 3/4כולל תחבושת סילפס
כפול עבור צנרת פלדה סקדיול  40בריתוך
בקוטר "2

מטר

268.00

386.00

80.00

65.00

להעברה בתת פרק 02.16.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

21,440.00

25,090.00

496,185.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 156/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'156 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
496,185.00

 02.16.05.0370בידוד ארמפלקס " 3/4כולל תחבושת סילפס
כפול עבור צנרת פלדה סקדיול  40בקוטר
"11/2

מטר

188.00

60.00

11,280.00

 02.16.05.0380בידדוד ארמפלקס " 3/4כולל תחבושת סילפס
כפול עבור צנרת פלדה סקדיול  40בקוטר "1

מטר

40.00

50.00

2,000.00

 02.16.05.0390בידוד ארמפלקס " 3/4כולל תחבושת סילפס
כפול עבור צנרת פלדה סקדיול  40בריתוך
בקוטר "3/4

מטר

180.00

45.00

8,100.00

 02.16.05.0400צנרת  PVCבקוטר  110מ"מ למי בריכה
חמים בין מחליף החום ומים מסוננים

מטר

30.00

160.00

4,800.00

 02.16.05.0410צנרת  PVCבקוטר עד  90מ"מ למי ברכת
פעוטות בין מחליף החום ומים מסוננים

מטר

30.00

145.00

4,350.00

 02.16.05.0420מחלק ומאסף מצנרת פלדה סקדיול  40למי
הסקה במרצף בקוטר " 6כולל תמחכות,
יציאות מאוגנות ובידוד לרבות מדי חום מדי
לחץ ומשחריי אוויר עם  5יציאות לפחות כ"א

קומפ'

1.00

7,500.00

7,500.00

 02.16.05.0430הגנת פח לצנרת מבודדת על הגג כולל
צביעה בגוון לבן לצנרת "4"-6

מטר

650.00

65.00

42,250.00

סה"כ  02.16.05צנרת ואביזרים למי הסקה

576,465.00

סה"כ  02.16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

1,782,465.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 157/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'157 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.18תקשורת
תת פרק  02.18.01תשתיות תקשורת
 02.18.01.0001אספקה ,התקנה ,בדיקה ושילוט נקודת
תקשורת קומפלט המורכבת מ מחברי
) RJ45 (KYSTONEבשתי הקצוות ,מסוככך
בתקן  CAT 6Aלהתקנה בשקע או באביזר
המותקן עה"ט/תה"ט .כולל כבל תקשורת
 ,CAT 7A SFTP 1200MHZהגידים יהיו
 23 AW Gוישאו תו תקן של מעבדה מוסמכת
לעמידה בדרישות תקן IEC-61156-5 Ed. 2 :
,ANSI/TIA-568- ISO/IEC11801 and
מעטה הכבל יהיה  .HFFRמאושר מתוצרת
טלדור HCS ,DRAKA ,עם אישור מעבדה.
העבודה תכלול כבל באורך עד  80מ' ,את כל
האביזרים הנדרשים להתקנתו וחיבורו בשתי
הקצוות לרבות מסגרת  ,מתאמים ופס שילוט.
האביזרים המוצעים יכילו אישור hardware
 Connectingויהיו מתוצרת אחד היצרנים
הבאים - EXCEL,Hubersuhner,HCS :עם
קומפ'
אישור CHANNEL

30.00

 02.18.01.0002אספקה התקנה בדיקה ושילוט לוח ניתוב 1U
לקווי  W 8בנוי  24שקעי  45RJמסוככים
) ( KYSTONEלפי מפרט בעל הסמכה
לעמידה ב CAT 6A STP -מתוצרת
 - EXCEL,Hubersuhner,HCSעם אישור
CHANNEL

יח'

6.00

 02.18.01.0003אספקה התקנה בדיקה ושילוט לוח ניתוב 1U
לקווי  W 8בנוי  50שקעי  45RJ UTPעבור
ייצוג כבילה אנלוגית הסמכה לעמידה ב3 -
 CATעבודת ההתקנה תיכלול את התקנת
הלוח בארון פריסה וחיווט כבל רב זוגי כולל
פס סימון השקעים בלוח הניתוב .

יח'

280.00

700.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

4,200.00

350.00

להעברה בתת פרק 02.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

8,400.00

12,600.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 158/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'158 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

12,600.00

 02.18.01.0004אספקה ,התקנה ,בדיקה וסימון כבל תקשורת
 CAT 7A SFTP 1200MHZבודד  8גידים
סיכוך מילר נפרד לכל זוג וסיכוך רשת .
הגידים יהיו  23 AW Gוישאו תו תקן של
מעבדה מוסמכת לעמידה בדרישות תקן 2 :
ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5 Ed.
hardware Componnent approved per
 ,SFTP Cat 7 Connectingמעטה הכבל
יהיה  .HFFRהעבודה תכלול את שילוט
הכבלים וחיבורם בשתי הקצוות .הכבלים יהיו
מתוצרת :טלדורDRAKA , HCS. ,

מטר

 02.18.01.0005אספקה והתקנת קופסאת שקעי RJ-45
חיצונית להתקנה עה"ט או על תעלת הרשת
הכולל מקום למחברי  RJ45 CAT6Aכולל
קיסטון וכולל מתאם כפולות או בודדות למקום
שיאושר על ידי הלקוח

יח'

 02.18.01.0006אספקה ,התקנה ,בדיקה ושילוט לוח ניתוב
משולב עבור נחושת ואופטיקה בגובה 1U
הכולל 12 :מחברים אופטיים ל 12 -סיבים
כולל מתאמים  LC, SC ,לסיבי MM/SC
ומגש לכבלים 12 ,מחברי RJ45 CAT 6A
כולל פנל עליון לשמירת רווח ומגש איסוף
מגשרים כולל פס שילוט תוצרת
, PENDUIT, HCS ,Hubersuhner
CORNING

קומפ'

350.00

 02.18.01.0007אספקה ,התקנה ,בדיקה ושילוט לוח ניתוב
אופטי " 19בגובה  1Uל 48 -סיבים כולל
מתאמים  LC ,לסיבי  M.M/SCומגש לכבלים
כולל פנל עליון לשמירת רווח ומגש איסוף
מגשרים כולל פס שילוט .וצרת ,Hubersuhner
קומפ'
CORNING , PENDUIT, HCS

600.00

 02.18.01.0008כבל אופטי להתקנה פנימית  12סיבים M.M
 OM-4במארז  TIGHT TUBEהכבל יכיל
אלמנטי חיזוק לעומס אנכי.הכבל יהיה בעל
מעטה כפול כולל שיכבת  KEVLARבין
המעטים .מתוצרת :טלדורDRAKA, HCS ,

12.00

5.00

4.00

מטר

50.00

להעברה בתת פרק 02.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

200.00

12,800.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 159/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'159 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

12,800.00

 02.18.01.0009כבל אופטי להתקנה פנימית  4סיבים M.M
 OM-4במארז  TIGHT TUBEהכבל יכיל
אלמנטי חיזוק לעומס אנכי.הכבל יהיה בעל
מעטה כפול כולל שיכבת  KEVLARבין
המעטים .מתוצרת :טלדורDRAKA, HCS ,

מטר

 02.18.01.0010מגשר אופטי כפול באורך עד  5מטר כולל 2
מחברי  LCאופטיים בקצותיו )המגשר מסוג
 (SMתוצרת , PENDUIT, DRAKA , HSC
CORNING

יח'

 02.18.01.0011מגשר אופטי כפול באורך עד  0.5מטר כולל 2
מחברי  LCאופטיים בקצותיו )המגשר מסוג
 (SMתוצרת , PENDUIT, DRAKA , HCS
CORNING

יח'

 02.18.01.0012בדיקת כל הכבלים האופטיים באמצעות
מכשיר  OTDRוכן בדיקת ניחות משני צידי
הסיב והגשת דוח מודפס של הבדיקות.

קומפ'

 02.18.01.0013מגשר מסוכך בתקן  CAT 6Aללוח ניתוב
ועבור תחנת עבודה קיר באורך עד  200ס"מ
המגשר המוצע יהיה של היצרן לוחות הניתוב
ושקעי הקצה כולל מגפונים צבעונים וסימון
במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוני בקצוות
הכבל  ,מעטה המגשר יסופק בצבעים שונים
לפי הנחיות .כדוגמת DRAKA , RIT, HCS
CORNING , PENDUIT,

יח'

 02.18.01.0014מגשר מסוכך בתקן  CAT 6Aללוח ניתוב
ועבור תחנת עבודה קיר באורך עד  500ס"מ
המגשר המוצע יהיה של היצרן לוחות הניתוב
ושקעי הקצה כולל מגפונים צבעונים וסימון
במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוני בקצוות
הכבל  ,מעטה המגשר יסופק בצבעים שונים
לפי הנחיות .כדוגמת DRAKA , RIT, HCS
CORNING , PENDUIT,

יח'

12.00

50.00

20.00

3,000.00

10.00

10.00

25.00

25.00

להעברה בתת פרק 02.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

250.00

250.00

13,300.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 160/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'160 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

מהעברה

13,300.00

 02.18.01.0015אספקה התקנה ושילוט מסד תקשורת ברוחב
חיצוני  60/60ס"מ בגובה עד  30Uלפי
המפרט כדוגמת היצרניםW IRE :
TIKSHORNET, ADVICE, WESTERN
CONTECH,

קומפ'

 02.18.01.0016אספקה התקנה ושילוט מסד תקשורת ברוחב
חיצוני  80/80ס"מ בגובה  44Uלפי המפרט
כדוגמת היצרניםW ESTERN W IRE :
CONTECH, TIKSHORNET, ADVICE,

קומפ'

1,800.00

2,700.00

 02.18.01.0017פס שקעי כח להתקנה במסגרת " 19הפס
יכלול  12שקעים מסוג רגיל  /אמריקאי/
קומקום כולל מתג מאמ"ת  16Aמסוג C
ונורית סימון המארז יהיה מארז מתכת וישא
תו תקן .המודול יכיל כבל פנדל באורך עד 15
מ' ובקצהו יהיה תקע חשמלאי מסוג
קומפ'
CEE16A

120.00

 02.18.01.0018מדף קבוע לציוד מחורר  30%חירור צבוע
צבע אפוקסי בעומק של עד  70ס"מ .

קומפ'

180.00

 02.18.01.0019אספקה והתקנה סט  10יח' טבעות תמיכה
אחוריות וקידמיות

זוג

50.00

 02.18.01.0020אספקה והתקנת פנל טבעות מתכת למעבר
כבלי תקשורת

יח'

50.00

 02.18.01.0021אספקה והתקנת פסי רווח להסתרת כבלים
בגובה  1/2 Uאו 1U

יח'

40.00

 02.18.01.0022ערכת הארקה לארון תקשורת /שרתים ומערכי
מחשבים כולל התקנה.

יח'

70.00

 02.18.01.0023אספקה והתקנה כבל תקשורת  25זוג תקן
בזק להתקנה פנימית ) (25X0.5X2כולל
חיווטו בשני הקצוות בלוחות ניתוב שבארון
תקשורת

מטר

22.00

להעברה בתת פרק 02.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

13,300.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 161/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'161 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

מהעברה

13,300.00

 02.18.01.0024אספקה והתקנה כבל תקשורת  100זוג תקן
בזק להתקנה פנימית ) (100X0.5X2כולל
חיווטו בשני הקצוות בלוחות ניתוב שבארון
תקשורת

מטר

 02.18.01.0025בלוק קרונה )מקורי בלבד( מסוג מתנתק
לחיבור הכבלים בין ארונות התקשורת למרכזי
הכולל את כל האלמנטים להתקנה ע"ג לוח עץ
או בארונות התקשורת.

יח'

50.00

 02.18.01.0026אמבטיה ל 1-בלוקי קורונה

יח'

35.00

 02.18.01.0027אספקה והתקנה של פלטת עץ מסוג סנדויץ
מצופה פורמייקה לבן בגודל 1200X1800
כולל התקנת טבעות מעבר לסידור כבילה

קומפ'

 02.18.01.0028אספקה והתקנה של נקודת טלפון תה"ט
בדירות כולל שקע בזק תיקיני שיותקן תחת
הטיח בקופסא  55כולל כבל בזק  2זוגות עד
 30מטר ,כולל חיבור הכבל לקרונה בריכוז
דירתי וחיווטו בשקע הדירתי

קומפ'

 02.18.01.0029אספקה והתקנה תעלת PVC 120*60
להתקנה במעמדים או חוות שרתים כולל
ביצוע ההתקנה ואספקת כל האביזרים
הנדרשים.

מטר

 02.18.01.0030אספקה והתקנה תעלת PVC 200*60
להתקנה במעמדים או חוות שרתים כולל
ביצוע ההתקנה ואספקת כל האביזרים
הנדרשים.

מטר

 02.18.01.0031אספקה והתקנה של צינור מתכת שרשורי
בקוטר " 1מצופה ב PVCשחור עמיד לקרינת
 UVהצינור יסתיים בסיומות תקניות מוברגות
"מופות.

מטר

 02.18.01.0032אספקה והתקנת שילוט  PVCחרוט בגודל עד
 15X30ס"מ המכיל כיתוביות עפ"י הנחיות
מתכנן

יח'

30.00

800.00

150.00

5.00

5.00

5.00

1.00

להעברה בתת פרק 02.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

13,300.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 162/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'162 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 02.18.01.0033אספקה והתקנת שילוט  PVCחרוט בגודל
 30X5ס"מ המכיל כיתוביות עפ"י הנחיות
מתכנן

סך הכל
13,300.00

1.00

יח'

13,300.00

סה"כ  02.18.01תשתיות תקשורת

תת פרק  02.18.02מתגי תקשורת
על הספק לבצע תכנון רשת מלא ויגיש תכנית
קווית ותכנית פריסה כולל הגדרת קונפיגרציה
מלאה של המתגים ,תאום התקנה בארונות
התקשורת וגישור כל הנקודות הפעילות .כל
המתגים יהיו מנוהלים מסוג 10/100/1000
רגיל או  +POEויחוברו באמצעות סיב אופטי
מסוג  S.Mבהתאם לתצורת המתגים
המפורטת להלן .כל המתגים יהיו חדשים
ומקוריים של היצרן לרבות אחריות מורחבת
 .24X7X4כמו כן כל המתגים יכללו את כל
התוכנה הנדרשת וכן את כל האביזרים
הנדרשים להתקנה בארונות ".19
 02.18.02.0002מתג ליבה -48XPORTS SFP+ 10G -
מינימום  24פורטים  +SFPהמתג יכלול:
מעבד כפול ,ספק כוח כפול ,תמיכה ב-
 STACKלחיבור ב . 40G -המתג יכלול את
כל החומרה והתוכנה הנדרשת להתקנה ב-
" 19ולחיבור אל מתגי ה -הקצה  ,הכל בהתאם
קומפ'
למפרט מתוצרתNETGEAR M4300 :

20,000.00

 02.18.02.0003מתג קצה  24 -פורטים UP LINK 10G
 POE+ 10/100/1000עם תמיכה ב-מינימום ב  - +2 SFPהספק מינימאלי של
 390Wכולל תמיכה ב . STACK -המתג יכלול
את כל החומרה והתוכנה הנדרשת להתקנה ב-
" 19ולחיבור אל מתגי ה, BACKBONE -
הכל בהתאם למפרט מתוצרתGC-728 XP:
קומפ'
NETGEAR

3,500.00

1.00

להעברה בתת פרק 02.18.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

3,500.00

3,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 163/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'163 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
3,500.00

 02.18.02.0004מתג קצה  48 -פורטים UP LINK 10G
 POE+ 10/100/1000עם תמיכה ב-מינימום ב  - +2 SFPהספק מינימאלי של
 480Wכולל תמיכה ב . STACK -המתג יכלול
את כל החומרה והתוכנה הנדרשת להתקנה ב-
" 19ולחיבור אל מתגי ה, BACKBONE -
הכל בהתאם למפרט מתוצרתGC-752 XP:
קומפ'
NETGEAR

5,400.00

 02.18.02.0005משדר אופטי להתקנה במתגים Transceiver
 10G SFP+כולל כבל וכולל כל התוכנה
והאביזרים הנדרשים להתקנה במתגים לחיבור
אל סיבים מסוג  .SINGLE MODEהמשדר
קומפ'
יהיה מקורי מתוצרת יצרן המתגים המוצעים

370.00

2.00

 02.18.02.0006מערכת ניהול רשת לכל מערך מתגי הקצה.
המערכת תכלול את כל התוכנה והחומרה
הנדרשת לרבות שרת מתאים  .המערכת תהיה
מאותו תוצרת של יצרן המתגים הנבחר.
אופציונאלי  -מערכת ניהול מרכזעת בענן ל-
קומפ'
 36חודשים

2,500.00

 02.18.02.0007תכנון מלא של הרשת לביצוע ,התקנה ,
הגדרות ,בדיקה והפעלה מלאה כולל שירות ל-
 36חודשים באתר הלקוח כולל עדכוני תוכנה
לכל המתגים וכולל גישור כל הפורטים בדירות
קומפ'
וריכוזים.

5,000.00

סה"כ  02.18.02מתגי תקשורת

740.00

4,240.00

תת פרק  02.18.03מערכת WIFI
על הספק לבצע סקר אתר כולל HIT MAP
ולהגיש תכנית פריסה של היחידות ,הגדרתם,
חיבורם למתגים ,הגדרות הבקרים והפעלה
מלאה .היחידות  APוהבקר יכללו אחריות
מוצר לחומרה  Life Timeוכן אחריות מורחבת
כולל תמיכה ועדכוני תוכנה מלאים לתקופה של
 5שנים .כל היחידות  ACיכללו את כל
החומרה והתוכנה הנדרשת וכן את כל
האביזרים הנדרשים להתקנה בתקרה ,על
הקיר או בארון בהתאם לתכנון.
להעברה בתת פרק 02.18.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 164/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'164 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

02.18.03.0002

dual-band Wave 2 , 802.11abgn/ac/ax
Wireless Access Point, 4x4 MIMO,
1GIGA , PoE support. Includes Limited
 Lifetime Warranty.NETGEAR WAC540יח'

 02.18.03.0003מערכת ניהול מרכזית בענן של כל היחידות
המותקנות לרבות כל החומרה והתוכנה
הנדרשת ל 36 -חודשים

1.00

יח'

 02.18.03.0004התקנה והפעלה מלאה של כל המערכת לרבות
גישור היחידות ומגשרים ליחידות הקצה
ולמתגים ,ביצוע סקר אתר לבדיקות קליטה
בכל המתחם לפני התקנה והפקת דוח איכות
קליטה  HIT MAPבכל המתחם בהתאם
קומפ'
לדרישות רשת מריוט

1,400.00

1,400.00

7,000.00

3,000.00
1,400.00

סה"כ  02.18.03מערכת WIFI

תת פרק  02.18.04מערכת מצלמות
CCTV
על הספק לבצע תכנון והתאמת מיקום כל
המצלמות בשטח לרבות העדשות המתאימות
לכל מקום ,כיוון המצלמה ,הגדרתה במערכת
ההקלטה ומערכת השו"ב לצורך קבלת
התראות .משך ההקלטה ל  .30כל המערכת
תתאים לתקני הגננת סייבר ,באחריות הספק
להגדיר את המצלמות באופן מאובטח למניעת
צפייה לא מורשית.
 02.18.04.0002יחידת ניהול ואיכסון הקלטה מודולרית NVR
מבוססת שרת אחד או יותר ותוכנה ייעודית
לניהול ,צפייה ,הקלטה ,אחזור והפצה של
וידאו  +סאונד כולל יכולת מטריצה וירטואלית
 .המערכת תאפשר זמן הקלטה רציפה של
 30יום עם דיסק בנפח מתאים לכל המצלמות

קומפ'

 02.18.04.0003עמדת צפיה למצלמות יעודיות  .כולל מחשב
 I7עם מערכת הפעלה  W IN10מסך "LED 24
כרטיס מסך מתאים זיכרון  16GBוכל
הנדרש להפעלה מלאה של המערכת לפי
קומפ'
דרישות המפרט.

10,000.00

3,500.00

להעברה בתת פרק 02.18.04
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 165/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'165 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 02.18.04.0004מצלמת  IP-POEצבע מסוג 0.1 LUX IP-66
 MIN DOOM 5Mכולל  W DR, IRבמצלמה
וכולל אנליטקה להתקנה פנימית בתקרה
מונמכת או על הקיר עפ"י המפרט מתוצרת
החברותAVIGILANT , BOSCH :

יח'

 02.18.04.0005מצלמת  IP-POEצבע מסוג 5M 0.1 LUX
 DOOMעם  IRמובנה ועדשה  v.fכולל
 ,W DRמיקרופון מובנה וכולל אנליטיקה
להתקנה פנימית בתקרה מונמכת עפ"י
המפרט מתוצרת החברות, BOSCH :
AVIGILANT

יח'

 02.18.04.0006מצלמת  IP-POE 5Mצבע חיצונית LIGHT ,
 LUX 0.01 LOWמסוג צינור עם  IRמובנה
ועדשה  v.fלהתקנה חיצונית  IP-67כולל
אנליטקה פנימית לזיהוי תנועת אדם במרחק
של  50מ' לפחות עפ"י המפרט מתוצרת
החברותAVIGILANT , BOSCH :

יח'

 02.18.04.0007התקנה חיווט והפעלה של כל המערכת
קומפלט כולל חיבור כל המצלמות אל מערכת
ניהול צפיה והקלטה ,תכנות מלא והדרכת
משתמשים

קומפ'

6.00

1,100.00

6,600.00

1,500.00

1,600.00

3,000.00
6,600.00

סה"כ  02.18.04מערכת מצלמות CCTV

תת פרק  02.18.05מערכת מוסיקת רקע
על הספק לבצע תכנון מלא ולהגיש תכנית
קווית ותכנית פריסה לכל הרמקולים לרבות
חלוקה לאיזורים ,תאום התקנת פנלים
באיזורים ,חיבור למערכת הכריזה ,חיבור
למקורות מוסיקה והתקנה בחדר תקשורת.

להעברה בתת פרק 02.18.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 166/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'166 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 02.18.05.0002מכלול מסד עבור כל ציוד הגברה המכיל את :
המגברים ,מטריצה ,המחשב  ,מטען ומצברים
 ,פנלי חזית בעלי חחרכי איורור ,מסילות,
תמיכות ,תעלות חיווט הארון ,גלגלים ציוד
ואביזרי עזר  .כל מסד יהיה לפחות בגובה
 44Uוברוחב " 19עבור הציוד הנדרש לכל
אזור .תכולת הארון כמפורט במפרט ארונות
קומפ'
תקשורת.

3,000.00

 02.18.05.0003מגברי הספק רב ערוציים עם יציאות מתח
עבודה  100וולט והזנת מתח 24V/220V
עבור הזנת כל אזורי מוסיקת רקע מתוצרת
CROWN CDI 1000

3,000.00

קומפ'

1.00

 02.18.05.0004מטריצת אודיו מקצועית עבור עד  8אזורים
הכוללת כניסות  Mic/LINEו -יציאות עם
 , DSPביטול אקו  ,AECכניסת RS-232
לשליטה ,כניסת  ,LANכולל יחידת הרחבה
לחיבור עד  8פנלים לשליטה על אזורים
בתקשורת למרחק של  300מטר .המערכת
תסופק להתקנה במארז " ,19ותממשק לבקר
השליטה שיסופק ,כולל חיבור למערכת
הכריזה הראשית לניתוק בזמן כריזה .מתוצרת
קומפ'
YAMAHA MTX 5D

12,000.00

 02.18.05.0005פנל שליטה אזורי להתקנה טה"ט ,הפנל יהיה
מסוג  TUCHעם עד  8לחיצים ניתנים לתכנות
עבור :בחירת מקור אודיו ,וכן שליטה על
ווליום ,כיבוי השמע לאיזור .הפנל יכלול חיבור
בתקשורת מול המטריצה מתוצרת אותו יצרן
של המטריצה בסעיף קודם MA2030
YAMAHA KEYPAD

יח'

1,000.00

 02.18.05.0006פנל חיבורים להתקנה טה"ט ,הפנל יכלול
חיבור  MINI PLלחיבור אודיו מקומי ,חיבור
של מיקרופון מקומי .הפנל יחובר בתקשורת
מול המטריצה מתוצרת אותו יצרן של
המטריצה

יח'

1.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

1,000.00

800.00

להעברה בתת פרק 02.18.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

3,000.00

4,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 167/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'167 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
4,000.00

 02.18.05.0007רמקולי תקרה שקוע איכותי לכריזה/מוסיקה
מסוג  2W ayלמוסיקה בתקן  ULהכולל :
תיבת תהודה ושנאי קו  70V/100Vבהספק
 30Wלפחות בתחום היענות של  60ועד
 , 20Khzכולל גריל צבוע בצבע  RALשיחליט
האדריכל תוצרתף JBL CONTROL 16T

יח'

 02.18.05.0008רמקול  SUBלהתקנה שקועה בתקרה מתח
עבודה  ,100Vבתקן CONTROL 19CT
JBL

יח'

 02.18.05.0009רמקולי קולונה חיצוני איכותי מסוג 2W ay
עמיד  ALL W EATHERבסגור הכולל שנאי
קו  70V/100Vבהספק  50Wלפחות בתחום
היענות של  75ועד  20Khzדוגמת דוגמת
JBL-AWC82

יח'

 02.18.05.0010מחשב מוסיקה והודעות הכולל מקלט רדיו
 AM/FMכולל מקור מוסיקה  DVDוMP3 -
לחיבור המערכת עבור מוזיקת רקע כולל
תוכנה אפליקטיבית )לא כולל רשיונות ערוצי
מוסיקה(

יח'

 02.18.05.0011חיווט והתקנה מלאה של המערכת לרבות
אספקה של כל הכבילה הנדרשת לרבות :כבלי
אודיו/וידאו ,כבלי בקרה ,כבלים לכל ההתקנים
והציוד כולל מחברים וכל אשר נדרש לשם
הפעלה מלאה ,תכנות תרחישים ואינטגרציה
מלאה של המערכת באופן מלא כולל  3שנות
אחריות כנדרש במפרט.

קומפ'

450.00

600.00

8.00

1,500.00

12,000.00

3,000.00

1.00

1,500.00

1,500.00

סה"כ  02.18.05מערכת מוסיקת רקע

17,500.00

סה"כ  02.18תקשורת
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

43,040.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 168/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'168 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  19מסגרות חרש

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.19מסגרות חרש
תת פרק  02.19.01קונסטרקציית פלדה
 02.19.01.0010קונסטרוקצית פלדה לרבות מעורגלים
מפרופילים שונים  ,קורות פלדה מורכבות ,וכן
פחי קשר ,פחי עיגון וברגים ,לרבות ניקוי
במברשות פלדה וצבע יסוד סינטטי. ,
 02.19.01.0015גילוון

קונסטרקציית פלדה בחום

 02.19.01.0020תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה
בשתי שכבות צבע עליון סינטטי ,המדידה לפי
טון פלדה
 02.19.01.0030תוספת גלגלי פלדה
הגג

טון

30.00

18,000.00

540,000.00

טון

30.00

3,500.00

105,000.00

54,000.00

טון

30.00

1,800.00

קומפ'

1.00

200,000.00 200,000.00

עפ"י הקונס לפתיחת
899,000.00

סה"כ  02.19.01קונסטרקציית פלדה

תת פרק  02.19.02חיפוי גג
 02.19.02.0010סיכוך גג בלוחות רב שכבתיים מפוליקרבונט
ברוחב  60ס"מ ובעובי  16מ"מ דוגמת
"דנפלון" או ש"ע  .הבצוע כולל את כל
הפלשונים  ,רוכבים וכ"ו הנדרשים וללא כל
תוספת מחיר .

מ "ר

825.00

400.00

330,000.00

סה"כ  02.19.02חיפוי גג

330,000.00

סה"כ  02.19מסגרות חרש
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

1,229,000.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 169/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'169 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.22אלמנטים מתועשים בבנין
תת פרק  02.22.01מחיצות גבס
 02.22.01.0020חיפוי למיכל הדחה סמוי מגבס ירוק
לרבות בצוע מדף בגובה מתאים  +פינות מגן
מדידה קומפלט ליחידת מיכל הדחה

יח'

 02.22.01.0080חיפוי צנור בקוטר עד " 8עם קונסטרוקציה
ולוח אקווה פנל  /עמיד מים כפול לרבות מילוי
צמר סלעים  +יריעה משתיקה +ספוג +רדיד
עופרת ,גמר שפכטל מוכן לצבע .לרבות פינות
מגן .

מטר

 02.22.01.0100קיר וחיפוי בלוחות גבס  1.2ס"מ ירוק או וורוד
כולל קונסטרוקציה נושאת סימון GPB-2./3

מ "ר

6.00

20.00

350.00

180.00

2,100.00

3,600.00

155.00
5,700.00

סה"כ  02.22.01מחיצות גבס

תת פרק  02.22.02תקרות אקוסטיות
כל סוגי התקרות כוללים את כל
הקונסטרוקציה הנדרשת לרבות אישור
מהנדס מטעם הקבלן ועל חשבונו לתקינות
וחוזק התקרות עפ"י התקן .
בצוע פתחים לגופי תאורה  ,יחידות קצה
למזגנים  ,אינסטלציה וכ"ו כלול במחירי
היחידה ולא ישולם בנפרד .
 02.22.02.0010תקרת גבס אופקית לרבות ברוחבים צרים
.קבועה ,מלוחות גבס רגילים ,בעובי  12.5מ"מ
כולל פרופילי ניתוק לפי פרט סימון CLG1

מ "ר

150.00

185.00

27,750.00

 02.22.02.0011תוספת לתקרת גבס עבור גבס ירוק
CLG4

מ "ר

150.00

20.00

3,000.00

 02.22.02.0012תקרת אריחים מינרלים במידות אריח 60/60
ס"מ חצי שקוע " NRC-95פריקה ,מאריחים
מינרליים ,במידות  60/60ס""מ ,דוגמת
 ,ECOPHONספק יהודה יבוא יצו או ש""ע
כולל פרופילי ניתוק  "L+Zסימון CLG2

מ "ר

40.00

170.00

להעברה בתת פרק 02.22.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

6,800.00

37,550.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 170/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'170 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
37,550.00

 02.22.02.0050תקרת מגשי פח אלומיניום אטום ברוחב 30
ס"מ צבועים בתנור בגוון לבחירת האדריכל,
כולל פרופילי ניתוק  L+Zסימון CLG5

מ "ר

135.00

185.00

24,975.00

 02.22.02.0060תקרת תקרת צמנטבורד  12מ"מ כולל פרופילי
ניתוק  L+Zסימון CLG6

מ "ר

23.00

225.00

5,175.00

מ "ר

100.00

350.00

35,000.00

 02.22.02.0080תקרת למלות סימון

CLG7

אופקי ואנכי לרבות ברוחבים
 02.22.02.0540סינר גבס
צרים ברוחב פריסה עד  100ס"מ .מדידה
החלק הגלוי בלבד וכולל כל הקונסטרוקציה
הנדרשת לרבות המוסתרת .

מטר

160.00

170.00

סה"כ  02.22.02תקרות אקוסטיות

תת פרק  02.22.03בידוד
אקוסטיות

129,900.00

תקרות

 02.22.03.0010מזרוני צמר סלעים בעובי " 2במשקל  80ק"ג
מ"ק עטופים בעטיפת פאלב .
סה"כ  02.22.03בידוד

27,200.00

מ "ר

100.00

55.00

תקרות אקוסטיות

5,500.00
5,500.00

תת פרק  02.22.04חיפוי HPL
 02.22.04.0010חיפוי קירות חוץ
מערכת נושאת

מ "ר

850.00

700.00

595,000.00

בלוחות  HPLלרבות

 02.22.04.0020חשפים וסגירה עליונה מלוחות HPL

מטר

175.00

250.00

43,750.00

סה"כ  02.22.04חיפוי HPL

638,750.00

סה"כ  02.22אלמנטים מתועשים בבנין
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

779,850.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 171/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'171 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  23כלונסאות יצוקים באתר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.23כלונסאות יצוקים באתר
תת פרק  02.23.01כלונסאות
בצוע הכלונסאות כולל פינוי עודפי עפר
ופסולת למקום שפך מורשה  .בצוע
הכלונסאות כולל במחירם בדיקות סוניות .
 02.23.01.0020כלונס בנטונייט בקוטר  60ס"מ ולעומקים
שונים ..ב.40-

מטר

800.00

385.00

308,000.00

 02.23.01.0040צנורות בקוטר " 2עבור בדיקה אולטרה סונית
כולל מילויים במים וסגירתם בפח בסיום
העבודות .

מטר

100.00

55.00

5,500.00

 02.23.01.0050כלוב זיון בקטרים ואורכים שונים

טון

15.00

5,580.00

83,700.00

סה"כ  02.23.01כלונסאות

397,200.00

סה"כ  02.23כלונסאות יצוקים באתר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

397,200.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 172/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'172 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  24הריסות ופירוקים

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.24הריסות ופירוקים
תת פרק  02.24.83הריסת מבנה קל
 02.24.83.0020הריסת מבנה קל בשלמות או בחלקו ,ריק
מתכולה ,לרבות הריסת משטחי בטון ו/או
יסודות ,בשטח כולל מעל  20מ"ר ועד 50
מ "ר

מ "ר

20.00

170.00

3,400.00

סה"כ  02.24.83הריסת מבנה קל

3,400.00

סה"כ  02.24הריסות ופירוקים
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

3,400.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 173/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'173 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  34מתקני מתח נמוך

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.34מתקני מתח נמוך
תת פרק  02.34.01מערכות גילוי וכיבוי
אש
 02.34.01.0020גלאי עשן פוטואלקטרי לעבודה עם רכזת
ממוענת העומד בדרישות התקן להתקנה
לתקרה מונמכת או תקרת בטון או בלוח
חשמל.

יח'

35.00

700.00

24,500.00

 02.34.01.0030גלאי חום כנ"ל אך להתקנה לתקרה מונמכת.

יח'

1.00

1,000.00

1,000.00

 02.34.01.0040לחצן הפעלת אזעקת גילוי אש לעבודה עם
הרכזת הנ"ל העומד בדרישות התקן כולל
זכוכית ומכסה קפיצי למניעת הפעלה מקרית
להתקנה תה"ט.

יח'

5.00

600.00

3,000.00

 02.34.01.0050נורית סימון מקבילה לגלאי להתקנה פנימית.

יח'

16.00

200.00

3,200.00

 02.34.01.0060צופר למערכת גילוי אש  90dbעם נצנץ
להתקנה פנימית עה"ט.

קומפ'

2.00

600.00

1,200.00

 02.34.01.0070צופר למערכת גילוי אש  110dbעם נצנץ
להתקנה חיצונית עה"ט.

קומפ'

1.00

800.00

800.00

 02.34.01.0071יחידת הפעלה ) (OUTPUT O.Pשל רכזת
גילוי האש מחוברת במעגל הגלאים.

יח'

7.00

350.00

2,450.00

 02.34.01.0072כנ"ל אך יחידת התראה ).(INPUT I.P

יח'

2.00

350.00

700.00

 02.34.01.0080מיכל כיבוי לגז ,עבור כמות במשקל  2ליברות,
כולל מערכת הפצת גז ,שסתום הפעלה ,שעון
לחץ ותושבת התקנה מתאימה קומפלט.

קומפ'

2.00

4,500.00

9,000.00

 02.34.01.0090מילוי גז כיבוי  FM-200במיכל כיבוי עבורו
משולם בנפרד.

ק"ג

4.00

400.00

1,600.00

 02.34.01.0100חיווט מושלם למערכת גילוי וכיבוי האש
בהתאם לתכניות בכבל תקני למערכות הנ"ל
ומותקן בצנרת ו/או בסולמות/תעלות כבלים
עבורם משולם בנפרד ,כולל כל עבודות וחומרי
העזר קומפלט.
 02.34.01.0110בדיקת המתקן ע"י מכון התקנים.

קומפ'

1.00

12,000.00

12,000.00

קומפ'

1.00

2,000.00

2,000.00
61,450.00

סה"כ  02.34.01מערכות גילוי וכיבוי אש
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 174/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'174 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  34מתקני מתח נמוך

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.34.02מערכת כריזה
 02.34.02.0100מיקרופון נייד ,לכריזה בלבד ,עם תקע מתאים
לשקע  XLRעבורו משולם בנפרד ,מותקן לקיר .קומפ'

3.00

750.00

2,250.00

קומפ'

3.00

100.00

300.00

 02.34.02.0120רמקול עגול " 8בהספק  6וט כולל מתלים
מתאימים בגוון לפי בחירת האדריכל להתקנה
בתקרה מונמכת ,כמפורט במפרט הטכני ,כולל
גריל מתאים בגוון לפי בחירת האדריכל וכל
חומרי העזר הדרושים להתקנה מכנית
קומפ'
וחשמלית קומפלט.

 02.34.02.0110שקע לחיבור מיקרופון נייד עם סידור נעילה
מדגם  XLRלהתקנה תה"ט.

 02.34.02.0130רמקול כנ"ל אך בקופסת תהודה כולל שנאי קו
וגריל מתאים להתקנה לקיר.

יח'

 02.34.02.0140רמקול מסוג שופר בהספק  25Wלהתקנה
חיצונית לקיר.

יח'

 02.34.02.0150חיווט מושלם לנקודות הרמקול בכבל
אלקטרוניקה מפותל  2X0.8ממ"ר ולנקודות
המיקרופון בכבל שידור מסוכך מתאים,
מושחלים בצנרת ו/או מונחים בתעלת כבלים
עבורם משולם בנפרד ,כולל כל עבודות וחומרי
העזר קומפלט.

קומפ'

8.00

320.00

2,560.00

8.00

400.00

3,200.00

1.00

1.00

800.00

4,000.00

סה"כ  02.34.02מערכת כריזה

800.00

4,000.00
13,110.00

תת פרק  02.34.10עמדות כיבוי ואביזרים
במ ר ת ף
מערכת הידרנטים במבנה תתחבר לקו קיים
ניפרדים מצנרת לאספקת מים לצריכה.
 02.34.10.0020תכולה של ארגז כיבוי אש במידות 120/110
הכוללים ברז שריפה עם מצמד " 2גלגלון עם
זרנוק קוטר " 2אורך  15מ' .ברז פתיחה
מהירה עם דיאפרגמה ,קוטר " 2ומסלנה רב
שמושית לרבות כל היתר כנידרש בתוכנית
הפרט.

יח'

4.00

2,100.00

8,400.00

 02.34.10.0030ארגז כיבוי אש במידות  120/110מפח ללא
תכולה כולל שלט זיהוי.

יח'

2.00

700.00

1,400.00

להעברה בתת פרק 02.34.10
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

9,800.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 175/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'175 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  34מתקני מתח נמוך

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
9,800.00

 02.34.10.0040ארגז כיבוי אש במידות  120/110מפייברגלס
ללא תכולה כולל שלט זיהוי.

יח'

2.00

950.00

1,900.00

 02.34.10.0050מתף כיבוי אבקה יבשה  3ק"ג.

יח'

4.00

250.00

1,000.00

 02.34.10.0060מתף כיבוי אבקה יבשה  6ק"ג.

יח'

2.00

350.00

700.00

 02.34.10.0070צנרת פלדה סדיול  40בקוטר " 4במבנה
בגמר בצבע כנדרש במפרט הטכני

מטר

30.00

300.00

9,000.00

 02.34.10.0080צנרת פלדה סקדיול  40בקוטר "2

מטר

70.00

185.00

12,950.00

 02.34.10.0090צנרת פלדה כנ"ל בקוטר "  4אך קרקע כולל
חפירה,ריפוד בחול ,כיבוי וקידוח מעברים
למבנה

מטר

20.00

350.00

7,000.00

 02.34.10.0100הידרנט חיצוני להסנקה כולל ראש כפול
" 2X3עם זקף " 4ובסיס בטון כנדרש בפרט

קומפ'

1.00

5,000.00

5,000.00
47,350.00

סה"כ  02.34.10עמדות כיבוי ואביזרים במרתף

תת פרק  02.34.11הערות למתקן עם
מתזים למרתף
מערכת מתזים ומערכת כיבוי אש תבוצע
בקווים ניפרדים זו מזו ומצנרת לאספקת
מים לצריכה.
הביצוע יהיה בכפוף לתוכנית בטיחות אש
ודו"ח בטיחות של יועץ בטיחות אש .
הביצוע יהיה על בסיס תוכניות עבודה
לביצוע שיוכנו מראש ע"י מהנדס מקצועי
בעל נסיון מוכח של  10שנים בתחום מתזים
אשר יכין תוכניות ביצוע לאישור מראש
למעבדה מוסמכת עם חישובים הידראולים
ויקבל את אישורה ואישור יועץ הבטיחות
לפני ביצוע המערכות .התוכניות ישמשו
לאחר מכן כתוכניות  AS MADEלמסירה
למכון בדיקה מוסמך.

להעברה בתת פרק 02.34.11
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 176/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'176 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  34מתקני מתח נמוך

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

בגמר ביצוע המתקן בכול קומה יעבור
בדיקת מכון הבדיקה וכל הערות המכון
יושלמו ללא כל תוספת מחיר עד לקבלה
סופית של המכון ואישור יועץ הבטיחות.
כל סעיף בכתב כמויות כולל אספקה והתקנה
לפי ש"ע או מאושר מראש לפני הכנת
תוכניות עבודה לביצוע .הנ"ל כלול במחיר
מערכת המתזים .שירות ,ויסות ואחריות
לשנה כולל מסירת מערכת מתזים של כל
הקומה למכון בדיקה מוסמך עד לקבלת
אישור בכתב לתקינות ההתקנה הכולל הכנת
תוכניות  AS MADEבצירוף חישובים
הידראולים כלולה במחירה סעיפים
שבהמשך.
סה"כ  02.34.11הערות למתקן עם מתזים למרתף

תת פרק  02.34.12מתזים ,צנרת
ואביזרים במרתף
 02.34.12.0010הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
סדיול  40צבועה בלי תפר בקוטר " 1כולל
ספחים ומתלים ,קידוחים ומעברים דרך
קירות ותיקרות.

מטר

40.00

100.00

4,000.00

 02.34.12.0020צנרת גמישה לחיבור מתז בודד

מטר

20.00

250.00

5,000.00

 02.34.12.0030הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "11/2
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות.

מטר

 02.34.12.0040הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "2
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות.

מטר

20.00

40.00

120.00

150.00

להעברה בתת פרק 02.34.12
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

2,400.00

6,000.00

17,400.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 177/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'177 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  34מתקני מתח נמוך

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
17,400.00

 02.34.12.0050הספקה והתקנה של צינורת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "3
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות ללא אביזרים.

מטר

60.00

200.00

12,000.00

 02.34.12.0060אספקה והתקנה של קשתות ,זויות ו"ט" מסוג
קוויק-אפ" לצנרת בקוטר "3

יח'

45.00

125.00

5,625.00

 02.34.12.0070מחבר קל "קוויק אפ" בקוטר "3

יח'

30.00

145.00

4,350.00

 02.34.12.0080הספקה והתקנה של צנרת פלדה שחורה
צבועה מסקדיול  10עם תפר בקוטר "4
להתקנה מהתיקרה עם מחברים מהירים
מסוג  QUICK COUPכולל ספחים ומתלים
קידוחי מעברים דרך קירות וקורות או
תיקרות ללא אביזרים.

מטר

30.00

265.00

7,950.00

 02.34.12.0090אספקה והתקנה של קשתות ,זויות ו"ט" מסוג
קוויק-אפ" לצנרת בקוטר "4

יח'

20.00

145.00

2,900.00

 02.34.12.0100מחבר קל "קוויק אפ" בקוטר "4

יח'

120.00

165.00

19,800.00

 02.34.12.0110הספקה והתקנה של מתז להפעלה
בטמפרטורה  68מעלות צל'RESPONSE
 UPRIGHT/PENDENT QUICKנחיר
" NPT 1/2" K=5.6 1/2מאושר FM/UL
כגומת  CENTRALדגם  BV-QRאו ש"ע
מ א ושר .

יח'

 02.34.12.0120הספקה והתקנה של מתז להפעלה בטמפי
 68מע' QUICK RESPONSE
 RECESSED PENDENTנחיר "1/2
 NPT 1/2" K=5.6מאושר  FM/ULכדוגמת
 CENTRALדגם  BV_QRאו ש"ע מאושר.

יח'

120.00

50.00

85.00

85.00

להעברה בתת פרק 02.34.12
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

10,200.00

4,250.00

84,475.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 178/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'178 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  34מתקני מתח נמוך

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
84,475.00

 02.34.12.0130הספקה והתקנה של מתז להפעלה בטמפ'של
 68מע' PENDENT QUICK RESPONS
CAVERAGE RECESSED
 EXTENDEDנחיר "3/4" K=8.0 17/32
 NPTמאושר  FM/ULכדוגמת CENTRAL
דגם  Q-RBVאו ש"ע מאושר.

יח'

 02.34.12.0140הספקה והתקנה של מתז להפעלה בטמפ'
 68מע' QUICK RESPONSE
 K=5.6 ,NPT 1/2" SIDEW ALLמאושר
 FM/ULכדוגמת  CENTRALגדם BV-QR
א ו ש " ע מ א ושר .

יח'

 02.34.12.0150הספקה והתקנה של מתז להפעלה ב  68מע'
צל' QUICK RESPONSE SIDEW AL
 EXTENED COVERAGEו  K=8.0נחיר
" NPT 3/4" ,17/32דוגמת  CENTRALאו
ש " ע מ א ושר .

יח'

 02.34.12.0160הספקה והתקנה של מתז להפעלה ב  68מע'
צל' UPRIGHT QUICK RESPONSE
" K=5.6 ,NPT 1/2מותקן בחלל התיקרה
לאורך תעלות החשמל ותעלות מ"א.

יח'

 02.34.12.0170מפסק זרימה על קו " 4מתוצרת פוטר
 VSR-Fמאושר  24 VDC FM/ULאו ש"ע
מאושר לאינדיקציה והפעלה כולל הכנת
המופה בקו.

יח'

30.00

20.00

6.00

6.00

5.00

150.00

110.00

155.00

85.00

920.00

4,500.00

2,200.00

930.00

510.00

4,600.00

 02.34.12.0180ברז בדיקה וניקוז עם חלונית בקוטר "2
 FM/UL TEST AND DRAINעם מחבר
שטורץ לניקוז.

יח'

5.00

450.00

2,250.00

 02.34.12.0190ברז ניקוז " 2עם מחבר שטורץ

יח'

5.00

300.00

1,500.00

 02.34.12.0200מגוף כדורי עשוי ברונזה מעבר מלא קוטר "1
עם מעבר קוטר ל" 1/2לבדיקה.

יח'

10.00

110.00

1,100.00

 02.34.12.0210מגוף כדורי עשוי ברונזה מעבר מלא קוטר "2
עם מחבר שטורץ לניקוז.

יח'

10.00

240.00

2,400.00

להעברה בתת פרק 02.34.12
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

104,465.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 179/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'179 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  34מתקני מתח נמוך

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
104,465.00

 02.34.12.0220הספקה והתקנה של ברז פרפר UL/FM
ברזל יציקה בקוטר " 4דוגמת ) A BFV-G(W
כולל אוגנים נגדיים.

יח'

 02.34.12.0230הספקה והתקנה של ברז פרפר UL/FM
ברזל יציקה בקוטר " 3דוגמת ) A BFV-G(W
כולל אוגנים נגדיים.

יח'

 02.34.12.0240הספקה והתקנה של ברז פרפר UL/FM
ברזל יציקה בקוטר " 2דוגמת ) A BFV-G(W
כולל אוגנים נגדיים.

יח'

 02.34.12.0250אספקה והתקנה של ברז אל חוזר " 4מאושר
 FM/ULעשוי ברזל יציקה מאוגן דוגמת 90
 CENTRALאו ש"ע מאושר.

יח'

 02.34.12.0260אספקה והתקנה של ברז אל חוזר בקוטר"2
עשוי פליז עם קפיץ מחזיר ,טיפוס שקט
דוגמת ""SOCLA

יח'

 02.34.12.0270אספקה והתקנה של מגוף שער מאושר
 FM/ULבקוטר " 4כדוגמת  722Vתוצרת
 CENTRALאו ש"ע.

יח'

4.00

4.00

4.00

6.00

10.00

1.00

1,500.00

1,250.00

1,100.00

1,500.00

900.00

2,100.00

6,000.00

5,000.00

4,400.00

9,000.00

9,000.00

2,100.00

 02.34.12.0280אספקה והתקנה של מגוף שער " 2מברונזה
 O.S&Yקוטר " 2חיבר הברגה כדגומת
"ניבקו" או ש"ע מאושר.

יח'

6.00

850.00

5,100.00

 02.34.12.0290ברז פרפר על קו מילוי ידני למאגר "4

יח'

2.00

1,500.00

3,000.00

 02.34.12.0300אספקה והתקנה של ברז אזעקה למערכת
מתזים רטובה בקוטר" 4הכולל בין היתר תא
בילום ,מנומטרים ,ברז ניקוז " 2פעמון עם
מנוע מים ,אוגנים ,פורק לחץ " ,1/2וכל היתר
הדרוש לעבודה מושלמת על כל מרכיביו.לפי
פרט מאושר לביצוע.

קומפ'

1.00

9,500.00

9,500.00

 02.34.12.0310ארון למתזים רזרביים הכולל  18מתזים
לפחות

קומפ'

1.00

800.00

800.00

 02.34.12.0320אספקה והתקנה של מז"ח FM/UL " 4
לרבות שני ברזי ניתוק

קומפ'

1.00

7,500.00

7,500.00

להעברה בתת פרק 02.34.12
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

165,865.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 180/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'180 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  34מתקני מתח נמוך

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

165,865.00

 02.34.12.0330תחנה קומתית למתזים כנדרש בפרט בחדר
אינסטלציה

קומפ'

 02.34.12.0340ברז בדיקה וניקוז לרשת מתזים כנידרש
בפרט.
 02.34.12.0350ברז הסנקה למערכת מתזים כנדרש

סך הכל

1.00

5,000.00

5,000.00

קומפ'

1.00

1,500.00

1,500.00

קומפ'

1.00

2,100.00

2,100.00

סה"כ  02.34.12מתזים ,צנרת ואביזרים במרתף

174,465.00

סה"כ  02.34מתקני מתח נמוך
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

296,375.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 181/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'181 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.40פיתוח נופי
תת פרק  02.40.21טיח חוץ
 02.40.21.0040טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות:
הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת ושכבה
עליונה זרוקה בכף על בסיס צמנט לבן

מ "ר

100.00

155.00

סה"כ  02.40.21טיח חוץ

15,500.00
15,500.00

תת פרק  02.40.50מילוי מובא ,מצעים
והידוק
הערות .1 :מילוי או מצע מתערובת - CLSM
ראה בסעיפים .2 .57.206.0030-0040
מחירי עבודות מילוי מובא )מסוגים שונים(
כוללים הובלה ממרחק של עד  30ק"מ.
 02.40.50.0013מילוי מובא מחומר מסוג  A-6עד A-6-7
)גודל  ,(5לרבות פיזור בשכבות של  20ס"מ
והידוק

מ"ק

8,400.00

53.00

445,200.00

 02.40.50.0090מצע סוג א' ,לרבות פיזור בשכבות של 20
ס"מ והידוק לא מבוקר ,המצע יסופק
ממחצבה מאושרת .המחיר הינו לכמות של
עד  250מ"ק

מ"ק

135.00

160.00

21,600.00

 02.40.50.0205הידוק רגיל של שתית )קרקעית חפירה( ו/או
פני קרקע טבעיים

מ "ר

2,200.00

3.50

7,700.00

 02.40.50.0220הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו
בשכבות של  20ס"מ) ,המילוי נמדד בנפרד(

מ"ק

8,500.00

9.00

76,500.00

 02.40.50.0230תוספת למצעים מהודקים )בהידוק לא
מב ו קר ( עב ור ה י ד ו ק מב ו קר

מ"ק

8,500.00

2.50

21,250.00
572,250.00

סה"כ  02.40.50מילוי מובא ,מצעים והידוק

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 182/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'182 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.40.52מדרגות ,חגורות בטון
וטריבונות ישיבה
 02.40.52.0019מדרגות טרומיות מבטון בחתך עד 35/17
ס"מ מחורץ נגד החלקה בגוון אפור ,לרבות
משטח בטון ב 30-משופע ,מצע מהודק וזיון
הבטון .מדרגות טרומיות במחיר יסוד 100
ש"ח/מ"א

מטר

9.00

330.00

סה"כ  02.40.52מדרגות ,חגורות בטון וטריבונות ישיבה

2,970.00
2,970.00

תת פרק  02.40.53ריצוף באבנים
משתלבות
 .2סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים
את שכבת החול בעובי  5ס"מ ,ואינם כוללים
את הידוק השתית ,מצע וחגורת בטון,
שימדדו בנפרד .3.סעיפי הריצופים בגוון
צבעוני אינם כוללים צבע כחול וירוק.4.
סעיפי ריצוף באבן  -ראה תת פרק .14.080
 02.40.53.0574ריצוף באבנים משתלבות בעובי  7ס"מ ,דגם
"הרובע" או ש"ע במידות  10/40ס"מ ,לרבות
חול  5ס"מ )לא כולל מצע( ,בגוון לבן )סופר
סטון( ו/או גווני קוקטייל

מ "ר

 02.40.53.2522נגיש -שורת אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים
כבדי ראיה )עם בליטות או פסים( ,במידות
 20/20/6ס"מ ,מורכבת בצמוד לאבן שפת או
בניצב למדרכה ,לפי ת"י  1918חלק ,6בגוון
צבעוני על בסיס מלט לבן )סופר סטון( ו/או
גוון לבן ו/או צהוב ו/או גווני קוקטייל

מטר

670.00

1.60

178.00

57.00

סה"כ  02.40.53ריצוף באבנים משתלבות

119,260.00

91.20
119,351.20

תת פרק  02.40.54אבני שפה וגן ,אבני
תיחום
 02.40.54.0605אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד
ומשענת בטון ,בגוון צבעוני  -על בסיס מלט
לבן בגמר מסותת

מטר

100.00

108.00

סה"כ  02.40.54אבני שפה וגן ,אבני תיחום

10,800.00
10,800.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 183/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'183 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.40.61קירות תומכים מבטון
ובלוקי בטון
 02.40.61.0010חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך ,בעומק
עד  2מ '

מ"ק

 02.40.61.0061יסוד עובר מבטון ב 30-לקיר תומך ,בעובי
 20ס"מ ורוחב מעל  1מ' .המחיר כולל זיון
)לפי  60ק"ג למ"ק(

מ"ק

 02.40.61.0091קיר תומך מבטון מזויין ב 30-גלוי מצד אחד,
בעובי  20ס"מ ובגובה עד  2מ' ,לרבות
תפרים ונקזים .המחיר כולל עיבוד ראש הקיר
וזיון )לפי  60ק"ג למ"ק(

מ"ק

24.00

6.00

12.00

57.00

1,530.00

1,750.00

סה"כ  02.40.61קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

1,368.00

9,180.00

21,000.00
31,548.00

תת פרק  02.40.62עמודים
 02.40.62.0101עמודי בטון ב) 30-שקיעה " ,5חשיפה (2-4
יצוקים בתוך קירות בניה  20ס"מ ,חתך
העמוד  20/30ס"מעמודי בטון עבור הקיר
האקוסטי.

מ"ק

3.50

1,510.00

סה"כ  02.40.62עמודים

5,285.00
5,285.00

תת פרק  02.40.67קירות אקוסטיים
 02.40.67.0020קירות אקוסטיים מבלוקי בטון מסוג
"ארכיטקטוני דקוספליט מבוקע" תוצרת
"בלוק אמריקה" או ש"ע חוסמי רעש במידות
 20/20/40ס"מ או  22/20/40ס"מ בנויים בין
עמודיבטון )נמדדים בנפרד( לרבות יציקת
בטון בבלוקי חגורה

מ "ר

155.00

420.00

65,100.00

סה"כ  02.40.67קירות אקוסטיים

65,100.00

סה"כ  02.40פיתוח נופי
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

822,804.20

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 184/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'184 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  41גינון והשקיה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.41גינון והשקיה
תת פרק  02.41.11עיבוד הקרקע ואדמת
גן
 02.41.11.0010עיבוד הקרקע לעומק  20ס"מ ,לרבות הפיכת
הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני
סופי ,באדמות קלות ובינוניות ,בחלקה אשר
שטחה עד  250מ"ר

מ "ר

100.00

5.80

580.00

 02.41.11.0030קומפוסט לשטחים שגודלם עד  250מ"ר
)בכמות של כ 25-מ"ק לדונם(

מ"ק

2.50

270.00

675.00

 02.41.11.0100חריש לעומק  25ס"מ ,לרבות יישור השטח

מ "ר

100.00

4.50

450.00

 02.41.11.0210אדמה גננית ,לרבות פיזור בשטח  -בכמויות
גדולות מעל  20מ"ק

מ"ק

30.00

70.00

2,100.00
3,805.00

סה"כ  02.41.11עיבוד הקרקע ואדמת גן

תת פרק  02.41.20נטיעה
 02.41.20.0030נטיעת שתילים גודל מס'  1) 3ליטר(

יח'

 02.41.20.0190עצים ממיכל ) 100ליטר( "גודל  "9בקוטר
גזע " 3מדוד  0.3מ' מפני הקרקע ,לרבות זוג
סמוכות מחוטאות ו 50 -ליטר קומפוסט לעץ

יח'

380.00

14.00

15.00

600.00

5,700.00

8,400.00

סה"כ  02.41.20נטיעה

14,100.00

סה"כ  02.41גינון והשקיה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

17,905.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 185/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'185 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  42ריהוט חוץ

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.42ריהוט חוץ
תת פרק  02.42.41אשפתונים ומסתורי
אשפה
 02.42.41.0011אשפתון גליל מבטון בגובה  77ס"מ ,קוטר
 37ס"מ ,עומק  30ס"מ

יח'

3.00

1,030.00

3,090.00

סה"כ  02.42.41אשפתונים ומסתורי אשפה

3,090.00

סה"כ  02.42ריהוט חוץ
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

3,090.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 186/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'186 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  44גידור

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.44גידור
תת פרק  02.44.12גדרות מוסדיות
מפרופילי פלדה
הערות .1 :הגדרות מגולוונות באבץ חם
לאחר הייצור לפי ת"י  918וצבועות בתנור,
לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות
וגובה הגדרות .2.המחירים שלהלן מתייחסים
לביצוע עבודות גדרות או מעקות שאורכם
הכולל )מסוגים שונים( הינו  50מ"א לפחות.
 02.44.12.0060גדר דגם "ציון משופר" או ש"ע בגובה  2.3מ'
עשויה מפרופילים ניצבים  25/25/1.5מ"מ
במרווח של  99מ"מ ,שני פרופילים אופקיים
 60/40/2מ"מ ,ועמודים מפרופיל 0/280/4
מ"מ כל  3.05מ' ,לרבות יסודות בטון בודדים

מטר

36.00

480.00

סה"כ  02.44.12גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

17,280.00
17,280.00

תת פרק  02.44.22מעקות לבניה פרטית
ורוויה
 02.44.22.0010מעקה דגם "כנרת" או "גדרה" או ש"ע עם
עמודי פלדה מפרופיל  50/50/2מ"מ כל 2.0
מ' ובגובה  1.05מ' וניצבים מפרופילים
 20/20/1.5מ"מ ובמרווח של  99מ"מ
המחובריםלפרופילים אופקיים  50/25/2מ"מ,
לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים
עיוורים ויסודות בטון בודדים

מטר

 02.44.22.0230מעקה מפלדה עם שני מאחזי יד דגם "אוהד"
או ש"ע מצינורות קוטר  42מ"מ ,מאחז אחד
עליון מחובר ע"י פין בגובה  1.08מ' ומאחז
יד שני מחובר בצידו של המעקה ע"י צינור
קוטר  16מ"מ בגובה  0.85מ' לעמודים
מצינורות  48מ"מ כל  1.5מ' ,המעקה עשוי
מצינורות אנכיים קוטר  10/12מ"מ במרווח
של  99מ"מ והמוט אופקי התחתון
מצינורבקוטר  33מ"מ ,לרבות פלטת עיגון
לעמודים במידות  150/150/6מ"מ עם מוטות
עיגון או קידוח יהלום .המעקה מגולוון וצבוע,
מעוגן בבטון

מטר

66.00

28.00

370.00

730.00

סה"כ  02.44.22מעקות לבניה פרטית ורוויה

24,420.00

20,440.00
44,860.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 187/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'187 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  44גידור

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.44.31שערים מפרופילי
פלד ה
 02.44.31.0022שער דו-כנפי מגולוון דגם "דו כנפי ערן" או
"צבר" או ש"ע במידות  450-470/200ס"מ,
מסגרת הכנף מפרופיל  60/40/2.2מ"מ,
ניצבים מפרופיל  25/25/1.5מ"מ במרווח של
 99-100מ"מ ,לרבות עמודים מפרופיל
 100/100/3.2מ"מ ,מנעול תלייה ,בריחים
לקרקע ויסודות במידות  80/80/80ס"מ 1
שערים במידות 250/200

יח'

1.00

7,700.00

7,700.00

סה"כ  02.44.31שערים מפרופילי פלדה

7,700.00

סה"כ  02.44גידור

69,840.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 188/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'188 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  51סלילת כבישים ורחבות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.51סלילת כבישים ורחבות
תת פרק  02.51.10עבודות הכנה ופירוק
 02.51.10.0026כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0
מ' מעל פני הקרקע הינו מעל  20ס"מ ועד 30
ס"מ וגובהם עד  6.0מ' )כופר ע"ח המזמין(

יח'

5.00

270.00

1,350.00

 02.51.10.0401פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8
ס"מ ועד  20ס"מ

מ "ר

350.00

18.00

6,300.00

סה"כ  02.51.10עבודות הכנה ופירוק

7,650.00

סה"כ  02.51סלילת כבישים ורחבות
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

7,650.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 189/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'189 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.70אגף הבריכות -מערכות מים
לבריכה מקורה
תת פרק  02.70.01צנרת ואביזרים בגוף
בריכה מקורה
 02.70.01.0010צנרת למים מסוננים מ P.V.C. -בהדבקה
בקוטר " 160 ) 6מ"מ( בגוף הבריכה כנידרש
בתכניות ובמיפרט.

מטר

 02.70.01.0020צנרת למים מסוננים מ P.V.C. -בהדבקה
בקוטר " 110 ) 4מ"מ( בגוף הבריכה בריצפה
כולל הסתעפויות כנידרש בתכניות ובמיפרט.

מטר

 02.70.01.0030צנרת למים מסוננים מ P.V.C. -בהדבקה
בקוטר עד  75מ"מ בגוף הבריכה בריצפה
כולל רוכבים ויציאות למפזרים כנידרש
בתכניות ובמיפרט.

מטר

 02.70.01.0040צנרת הורקה לבריכת השחיה מקטע שלם של
צינור עם עובי דופן מוגדל פלסטי
"מרים"בקוטר " 6עם גימור כנדרש בפרט
בתכניות עד קו ראשי.

מטר

 02.70.01.0050צנרת מי גלישה בקוטר " 8לפי פרט
כנדרש בתכניות עם  4זקיפים בקוטר " .4

קומפ'

4.00

180.00

65.00

25.00

2.00

280.00

220.00

195.00

280.00

850.00

1,120.00

39,600.00

12,675.00

7,000.00

1,700.00

 02.70.01.0080מפזרים למי סינון בקוטר " 2בדופן ובריצפת
הבריכה ללא פינות חדות מתוצרת M.T.S
כרום ניקל או ש"ע מאושר כולל התחברות
ל ק ו הר אש י .

יח'

64.00

300.00

19,200.00

 02.70.01.0090נקודות איסוף מי גלישה " 4לפי פרט מאושר

יח'

8.00

300.00

2,400.00

 02.70.01.0100תוספת מפזר נוסף למי סינון בקוטר " 2בקיר
הבריכה תוצרת  M.T.S.מכרום ניקל כנ"ל.

יח'

4.00

300.00

1,200.00

 02.70.01.0110תוספת מאסף מי גלישה תוצרת M.T.S.
מכרום ניקל " 6קוטר ירידה .

יח'

1.00

300.00

300.00

 02.70.01.0130מכסה רשת  50/50מנירוסטה  316כולל
מסגרת נירוסטה לפי פרט לבור הרקה

יח'

2.00

1,250.00

סה"כ  02.70.01צנרת ואביזרים בגוף בריכה מקורה

2,500.00
87,695.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 190/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'190 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.70.02צנרת בין הבריכה
המקורה לחדר המכונות
 02.70.02.0010צנרת גלישה " 8מ  P.V.Cבהדבקה כולל
תמיכות בלתי מחלידות וספחים,זויות ,טה
ואוגנים עיורים.

מטר

4.00

320.00

1,280.00

 02.70.02.0020צנרת גלישה " 6כנ"ל

מטר

4.00

280.00

1,120.00

 02.70.02.0030צנרת הרקה בקוטר " 6בהדבקה כולל זויות ו
" "Tואוגנים עיורים.

מטר

30.00

280.00

8,400.00

 02.70.02.0040צנרת מים מסוננים בקוטר " 4מP.V.C -
בהדבקה כולל זויות ו" "Tכפי שיידרש.

מטר

40.00

280.00

11,200.00

 02.70.02.0050צנרת מים מסוננים בקוטר " 6כנ"ל בהדבקה
כולל זוויות ו "ט" כפי שיידרש

מטר

20.00

340.00

6,800.00
28,800.00

סה"כ  02.70.02צנרת בין הבריכה המקורה לחדר המכונות

תת פרק  02.70.03ציוד סינון לבריכה
מקורה
בחדר מכונות יעשה שימוש באביזרי ""T
בלבד לכל זויות ,הסתעפויות בקטרים ""4
ומעלה.
 02.70.03.0020מערכת לאיסוף מי הגלישה ומיחזורה
המורכבת עם כל השרוולים ביציקה מ PVC
עם בקרת מפלס המים אולטראסוני  ,בקרת
הוספת מים טריים עם ברז חשמלי וכל
האביזרים וצנרת כנידרש בתוכניות .בריכת
הבטון ע"י אחרים אך כולל התחברות להכנות
שרוולים בבטון ורשת נירוסטה ביניקה.
במחיר נכללת גם תאורה מוגנת למיכל.

קומפ'

 02.70.03.0030אספקה והצבה במקום של מסנן דיאטומי
בקוטר  110ס"מ מותאם ל  380נרות
טנדרטים עם עין הצצה בקוטר "2 X 4
,פתח מילוי " 4והרקה " 2לרבות כל הכניסות
יציאות מאוגנות עם פלנג' לרבות טיפול
בהברקה במפעל גבעת חיים.

קומפ'

1.00

2.00

9,500.00

60,000.00

להעברה בתת פרק 02.70.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

9,500.00

120,000.00

129,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 191/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'191 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
129,500.00

 02.70.03.0040אספקה הצבה במקום של מסנן שיער כולו
מנירוסטה  316כולל טיפול להברקה כנידרש
בתוכניות הפרט בקוטר  50ס"מ עם סידור
לפתיחה מהירה ,רשת עם חורים בקוטר 4
מ"מ לשליפה לרבות הברקה כנ"ל.

קומפ'

1.00

10,000.00

10,000.00

 02.70.03.0050אספקה והצבה במקום של משאבת סיחרור
צנטריפוגלית מותאמת עד  55מ"ק/שעה כנגד
 15מטר עומד מים עם מנוע  7.5כ"ס לפחות
תוצרת המאיץ או ש"ע מאושר להעמדה
אנכית כולל צביעה מיוחדת אפוקסי נגד
חלודה בגוף המאיץ ולפחות שנתיים אחריות
לנ"ל.

קומפ'

3.00

9,500.00

28,500.00

 02.70.03.0060ברז ניתוק מאוגן בקוטר ".4

יח'

12.00

800.00

9,600.00

 02.70.03.0070ברז ניתוק מאוגן ".6

יח'

6.00

1,100.00

6,600.00

 02.70.03.0080ברז ניתוק " 8מאוגן

יח'

2.00

1,600.00

3,200.00

 02.70.03.0090ברז ניתוק על קו שטיפה " 2קוטר

יח'

2.00

180.00

360.00

 02.70.03.0100אל חוזר מאוגן "4

יח'

3.00

600.00

1,800.00

 02.70.03.0110אל חוזר מאוגן "6

יח'

2.00

900.00

1,800.00

 02.70.03.0120קטע מאוגן מ  P.V.Cבאורך המותאם
להתקנה של מד ספיקה דיגיטלי על קו בקוטר
".6

קומפ'

 02.70.03.0130אספקה והתקנה מד ספיקה דיגילי על קו
בקוטר " 6למדידת ספיקת המים ביציאה
מהמסננים.

קומפ'

1.00

1.00

550.00

3,200.00

550.00

3,200.00

 02.70.03.0140קטע צינור מאוגן בקוטר " 6עם מופות לחיטוי
כולו מ  P.V.Cבאורך  1מ' לרבות כניסות
לכימיקלים עם חדירה עד למרכז הצינור ועם
ברזי ניתוק ואל חוזרים בקוטר "-1/2שלוש
חדירות לפחות מורחקות זו מזו.

קומפ'

1.00

800.00

800.00

 02.70.03.0150קטע מאוגן עם ברז ניתוק " 6ועם שתי
יציאות לחימום  110מ"מ

קומפ'

1.00

1,200.00

1,200.00

להעברה בתת פרק 02.70.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

197,110.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 192/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'192 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
197,110.00

 02.70.03.0160צינור מ  P.V.Cבהדבקה בקוטר " 4בחדר
המכונות עם הסתעפויות ותמיכות
מיקצועיות.

מטר

20.00

210.00

4,200.00

 02.70.03.0170צינור מ  P.V.Cבהדבקה בקוטר " 6בחדר
המכונות כנ"ל.

מטר

50.00

260.00

13,000.00

 02.70.03.0180צינור מ  P.V.Cבהדבקה בקוטר " 8בחדר
המכונות כנ"ל.

מטר

10.00

310.00

3,100.00

 02.70.03.0190התקנה מושלמת של כל ציוד סינון לצנרת
ולאביזרים כנידרש בסכימה הידראולית
קומפלט לסינון הבריכה על בסיס תוכנית
חדר מכונות לביצוע שיוכן ע"י הקבלן לאישור
מר אש .

קומפ'

 02.70.03.0200שירות,וויסות ואחריות למשך שנה אחת מיום
מסירת המיתקן כולל השלמות לכל המערך
הסינון וחיטוי לבריכה הראשית לרבות הכנת
תיק הוראות הפעלה ואחזקה לפי הנידרש ע"י
התקנות האחרונות של משרד הבריאות
קומפלט.סעיף זה כולל גם הכנת תוכניות
עבודה מפורטות מראש ב ק:מ  1:25לחדר
המכונות.

קומפ'

 02.70.03.0210פרופיל פלדה  160 Iמ"מ יחד עם מתקן
הרמה עם וו ושרשת להרמת מיכסים לזוג
מסננים הדיאטמים.הפרופיל באורך  280ס"מ
לפחות מחובר לתיקרה עם ברגי פיליפס ועם
פלח המרותכים לפרופיל . I

קומפ'

1.00

1.00

2.00

14,500.00

3,500.00

5,500.00

סה"כ  02.70.03ציוד סינון לבריכה מקורה

14,500.00

3,500.00

11,000.00
246,410.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 193/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'193 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.70.04מערכות חשמל לסינון
חיטוי וחימום לבריכה מקורה
 02.70.04.0010לוח חשמל למערך הסינון וחיטוי לבריכה
מקורה עם המערכות הסינון חיטוי וחימום
לכוח ,פיקוד ובקרה וכולל וולטמטר ראשי,
אמפרמטר לכל מנוע ,כבלים לשיפור כפל
ההספק ,מונה מודולרי לקואט"ש' )DELTA
של ( ABBוכל כנידרש במפרט הטכני ויאושר
בתוכניות העבודה שיוגשו לאישור מראש עם
ציוד קלוקנר מילר.הלוח כולל בקר ממוחשב
המאפשר הפעלה לפי תפ"מ מוגדר ומאושר
מר אש .

קומפ'

 02.70.04.0020מערכת בקרה ממוחשבת למערך סינון
וחיטוי לבריכה מקורה עם אפשרות להרחבה
ותקשרורת לבקרת מבנה.

קומפ'

 02.70.04.0030אינסטלציה חשמלית בחדר המכונות עבור
ציוד סינון של בריכה מקורה בהתקנה גלויה
בתעלות  PVCאו צינורת משורינים כנדרש
במפרט.

קומפ'

1.00

1.00

1.00

28,500.00

22,000.00

3,500.00

28,500.00

22,000.00

3,500.00

 02.70.04.0040אינסטלציה חשמלית לכל מערך החיטוי
הכולל בין מערכות הבקרה והמשאבות
המינון לבין לוחות החשמל בחדר המכונות
עם כל ההכנות הנידרשות הכוללות את כל
מרכיבי ההגנה המשולשת לבריכה המקורה
לרבות קו מסוכך לחיבור למחשב המשרדי
בחדר שייקבע.

קומפ'

1.00

4,500.00

4,500.00

 02.70.04.0050אינסטלציה חשמלית למערכת החימום בחדר
המכונות כנ"ל.

קומפ'

1.00

3.00

3.00

 02.70.04.0060איסטלציה להעברת תקלות מחדר המכונות
לחדר המנהל דרך קן מסוכך למחשב שיהיה
בחדר שיקבע למטרה זאת.

קומפ'

1.00

5,500.00

סה"כ  02.70.04מערכות חשמל לסינון חיטוי וחימום לבריכה מקורה

5,500.00
64,003.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 194/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'194 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.70.05מערכות חיטוי לבריכה
מקורה
הקדמה:בחדר המכונות במרכז הספורט
מתוכננות מערכות של בקרים זהים לכל
הבריכות .מיקומן של הבקרות בחדר מכונות
כך שיאפשר למחזר את מי הטעימה בזרימה
גרביטציונית למיכל איסוף מי גלישה היעודי
של כל בריכה!
הבקר יהיה מצוייד במיקרופוססור חדיש עם
כרטיסים אורגינליים של היצרן מותאמים
לעבודה עם הסנסורים המפורטים בהמשך
נתונים במבנה אטום  IP 65עמיד באוירה
קורוזיבית השוררת בחדר המכונות )לוחות,
אדי כלור ,חומצה וכיו"ב(
הבקר חייב למדוד ולפקד על הפרמטרים כמו
 PHבתחום  ,14-0כלור ישיר מ  0עד 10
 ,PPMרדוקס מ 0עד  MV 2000ומדידת
טמפרטורה מ  0עד  100מע' צלסיוס בדיוק
של  0.1מעלה.
קריאת הכלור הישיר והרדוקס חייב להיות
עם פיצוי בהתאם לרמת  PHוטמפרטורת
המים .הסנסור לכלור חופשי חייב להיות
בשיטה אמפרומטרית ) פלטינה /נחושת ( עם
סידור לניקוי עצמי ובעלת אורך חיים של 3
שנים לפחות באחריות .הסנסור לרדוקס יהיה
מזכוכית עם מילוי באלקטרוליט הניתן
לחידוש כולל כבל קואקסיאלי עם סיכוך כפול
.
המערכת חייבת לאפשר הפעלה לפי בחירת
איש האחזקה בשלוש אפשרויות:א-
 ON/OFFב -באופן פרופורציונלי)(PID
ובאופן משולב  ON/OFFעם
פרופורציונליכנ"ל.שקעים ומתגים יאפשרו
עבודה בכל שילוב של חומרים אוטומטית ו/או
ידנית בהתקנה והסרה נוחה ובטוחה עם
מפסק ראשי.

להעברה בתת פרק 02.70.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 195/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'195 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

תהייה התראה המשולבת באזעקה במיקרה
של סטייה מגבולות המותרים של הפרמטרים
הנימדדים .המתקן יצוייד בריליים לפחות
שניים לכל פרמטר ושני ממסרים אחד גבוהה
ואחד נמוך לפרמטרים הנימדדים לצורך
ההתראה.
על קו מי הטעימה יותקן מפסק זרימה על
מנת להפסיק את פעולת המשאבות המינון
כאשר אין זרימה על מי הטעימה במשולב עם
נורית המראה תקינות הזרימה.
צנרת למי טעימה להבטחת זרימה קבועה
לדגימה שכולל בין היתר ווסת לבקרת
הזרימה ,פורק ,צינור עוקף,פילטר גס ,פילטר
פחם לכיול מד כלור )כיול  (0וכל יתר אביזרי
דגימה הכל מותקן על גבי לוח  P.V.Cומחווט
באופן מיקצועי ומסודר .תהייה אופציה
להתחברות הן לאוגר נתונים והן למחשב עם
מודם על מנת לאפשר תיקשורת מרחוק עם
בקר להעברת איפורמציה ופקודות לשני
הכיוונים.
 02.70.05.0110לוח בקרה מהדגם החדש של מערכת החיטוי
לבריכה הכולל בקר פרופורציונלי לכלור
ול PH-כולל סידור לשימוש בכלור נוזלי
ולכלור גאזי ואפשרות להפעלה ידנית ו/או
אוטומטית כולל שליטה על שתי משאבות
מינון לכלור ואחת לחומצה.הבקר יהיה
מתוצרת בלו איי כמשווק הידרופארם
לקריאה ישירה

קומפ'

1.00

26,500.00

26,500.00

של כלור וכלור נותר בנוסף ל  PHורדוקס
דגם בלו איי או ש"ע מאושר מראש מהדורה
החדשה .מתאם כולל מד עכירות אינטגרלי
כנידרש ע"י משרד הבריאות ובאישורו ע"י
העברת נתונים באינטרנט ללא תשלום שנתי
נוסף .

להעברה בתת פרק 02.70.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

26,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 196/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'196 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
26,500.00

 02.70.05.0130משאבת מינון לכימיקלים להזרמת כלור נוזלי
בהספק  20ליטר שעה תוצרת  JESCOדגם
 MINDOS-A-24עם כל הצנרת לשאיבה
והזרקה קומפלט כולל אנטי סיפון.

קומפ'

2.00

3,800.00

7,600.00

 02.70.05.0140משאבת מינון לחומצה או כלור נוזלי בהספק
 10ליטר שעה כנ"ל דגם .JESCO MK-12

קומפ'

1.00

2,200.00

2,200.00

 02.70.05.0150ערכת מגן הכוללת מסכה ,ציוד ובגדי מגן,
ערכת תיקונים,אמוניה לגילוי דליפה ,שילוט
וכל ההנחיות והוראות כנידרש ע"י משרד
הבריאות בהוראותיהם האחרונות קומפלט

קומפ'

 02.70.05.0160אמצעי למניעת חדירת חומרי חיטוי לבריכה
באופן לא מבוקר בעת הפסקת הסינון כולל
חיווט חשמלי ומפסיק זרימה ואביזרים
לניתוק צנרת הכימיקלים להבטחה מוחלטת
כפוף לאישור המתכנן ולדרישות המעודכנות
של משרד הבריאות

קומפ'

 02.70.05.0170גלאיי כלור בעל רגישות גבוהה מאושר ע"י
משרד הבריאות כולל סולונואיד להפעלת מים
דרך מפזרים לשטיפת הכלור הדולף כנידרש
בתוכניות דגם OLDHAM CTX50

קומפ'

 02.70.05.0180כל הצנרת היניקה מחומר פלסטי בין
המיכלים למנות יומיות עם אמבטיה יעודי
לכל בריכה )כלול במחיר הסעיף ( לבין
משאבות מינון הסמוכות לרבות תמיכה
רצופה ברשת בלתי מחלידה.

קומפ'

1.00

1.00

1.00

1.00

1,100.00

2,500.00

6,500.00

2,000.00

1,100.00

2,500.00

6,500.00

2,000.00

 02.70.05.0190מתקן לביקורת על עכירות המים דגם 8220
 GLI 95Tש"ע מאושר ע"י משרד בריאות
ומתואר במיפרט.לפי הוראה נוספת בלבד.

קומפ'

1.00

7,500.00

7,500.00

 02.70.05.0250ברז סולונואידי על קו כלור הנוזלי

יח'

1.00

300.00

300.00

 02.70.05.0260ברז סולונואידי על קו חומצה כנ"ל

יח'

1.00

300.00

300.00

 02.70.05.0270סט ג'ריקנים למנה יומית לבריכה גדולה
לכלור ולחומצה

קומפ'

1.00

400.00

400.00

להעברה בתת פרק 02.70.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

56,900.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 197/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'197 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
56,900.00

 02.70.05.0280מיכל לאיחסון כלור נוזלי בנפח  2000ליטר
כולל מאצרת על גביפרויפילי פלדה עם
גלגלים לשינוע קל כולל הכנות למילוי דרך
צינור " 2מרכב תידלוק עד למיכל כולל ברז
ניתוק בקצוות.

קומפ'

 02.70.05.0290מיכל פלסטי כנ"ל לחומצה בנפח  750ליטר
כולל מאצרת על גבי פרופילי פלדה ניידת
כנ"ל

קומפ'

 02.70.05.0300ציוד מעבדתי למילוי מנה יומית ממיכלי
הצבירה של כלור וחומצה אשר יבטיחו מילוי
מהיר קל ובמיויחד בטיחותי

קומפ'

 02.70.05.0310שירות,וויסות ואחריות למשך שנה אחת מיום
מסירת המיתקן החיטוי כולל הכנת תיק
הוראות הפעלה ואחזקה לפי הנידרש ע"י
התקנות האחרונות של משרד הבריאות
קומפלט.המסירה כוללת שילוט מעודכן
כנדרש ע"י איכות הסביבה לכל הכימיקלים
וחתימה של בודק מוסמך שהמתקן עומד בכל
דרישות הבטיחות.

קומפ'

1.00

1.00

1.00

1.00

3,600.00

2,800.00

2,500.00

4,500.00

סה"כ  02.70.05מערכות חיטוי לבריכה מקורה

3,600.00

2,800.00

2,500.00

4,500.00
70,300.00

תת פרק  02.70.06מערכת בקרה
ממוחשבת למערכות סינון וחיטוי עבור
בריכה מקורה
 02.70.06.0010מערכת בקרה ממוחשבת הכוללת תוכנת
 TOPAX VIEWלתצוגת הפרמטרים
הנמדדים INTERFACES ,לכל אחד
מהבקרים וחיבור לרשת של כל הבקרים
לבקרת מבנה עם הכנה ליתר המערכות
הממוחשבות ויתר הבקרים בלוחות חדר
מכונות ולוחות על הגגות .התוכנה תאפשר
ביצוע פעולות דו כיווניות כמו שינוי ערכים
קיצוניים ואופני בקרה של משאבות המינון
וכן ביצוע גרפים של הפרמטרים
הנמדדים.תהיינה תמונות על רקע של כל
בריכה ובריכה בניפרד על כל משאבותיה
לסינון חיטוי וחימום.

קומפ'

1.00

21,500.00

להעברה בתת פרק 02.70.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

21,500.00
21,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 198/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'198 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 02.70.06.0020מערכת הבקרה ממוחשבת לבריכה מקורה
לשליטה ובקרה על מערכת סינון ,חיטוי
וחימום כולל אינדיקציה לרמת טמפרטורה,
כלור ונקיון במים ובאוויר כולל לחות ורמת
כלור לרבות  CO2+ COכולל רגשים
ואינסטלציה עד לבקרה והעברת נתונים
לחדר מנהל שיקבע.

סך הכל
21,500.00

קומפ'

1.00

15,500.00

סה"כ  02.70.06מערכת בקרה ממוחשבת למערכות סינון וחיטוי עבור בריכה מקורה

15,500.00
37,000.00

תת פרק  02.70.07מערכת מילוי חצי
אוטומטית של אדמה דיאטומית לבריכות
מקורות
 02.70.07.0010מערכת מילוי אדמה דיאטומית כנדרש
בתוכנית ההידראולית הכוללת מיכל עירבוב
על גבי סטנד ,משאבת סיחרור וברזי ניתוק
על המיכל למתקני סינון של בריכות חיצוניות
ב לב ד

קומפ'

1.00

4,500.00

4,500.00

 02.70.07.0020צנרת בקוטר  63מ"מ בין מיכל לבין כל
המסננים כולל ברזי ניתוק בהתאם לתוכנית
ההדראולית לבריכות מקורות.

קומפ'

1.00

6,500.00

6,500.00

 02.70.07.0030אינסטלציה חשמלית כתוספת בלוח סינון
למילוי האדמה הדיאטומית לבריכות מקורות

קומפ'

1.00

3,000.00

3,000.00

סה"כ  02.70.07מערכת מילוי חצי אוטומטית של אדמה דיאטומית לבריכות מקורות

14,000.00

סה"כ  02.70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

548,208.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 199/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'199 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  02.71מערכות מים לבריכת פעוטות
תת פרק  02.71.01צנרת ואביזרים בגוף
בריכת פעוטות
 02.71.01.0010צנרת למים מסוננים מ P.V.C. -בהדבקה
בקוטר " 160 ) 6מ"מ( בגוף הבריכה כנידרש
בתכניות ובמיפרט.

מטר

 02.71.01.0020צנרת למים מסוננים מ P.V.C. -בהדבקה
בקוטר " 110 ) 4מ"מ( בגוף הבריכה בריצפה
כולל הסתעפויות כנידרש בתכניות ובמיפרט.

מטר

 02.71.01.0030צנרת למים מסוננים מ P.V.C. -בהדבקה
בקוטר עד  75מ"מ בגוף הבריכה בריצפה
כולל רוכבים ויציאות למפזרים כנידרש
בתכניות ובמיפרט.

מטר

280.00

42.00

220.00

9,240.00

195.00

 02.71.01.0040צנרת הורקה לבריכת השחיה מקטע שלם של
צינור עם עובי דופן מוגדל פלסטי
"מרים"בקוטר " 6עם גימור כנדרש בפרט
בתכניות עד קו ראשי.

מטר

8.00

280.00

2,240.00

 02.71.01.0050צנרת מי גלישה בקוטר " 6לפי פרט
כנדרש בתכניות עם  4זקיפים בקוטר " .4

קומפ'

2.00

850.00

1,700.00

 02.71.01.0080מפזרים למי סינון בקוטר " 2בדופן ובריצפת
הבריכה ללא פינות חדות מתוצרת M.T.S
כרום ניקל או ש"ע מאושר כולל התחברות
ל ק ו הר אש י .

יח'

22.00

300.00

6,600.00

 02.71.01.0090נקודות איסוף מי גלישה " 4לפי פרט מאושר

יח'

8.00

300.00

2,400.00

 02.71.01.0100תוספת מפזר נוסף למי סינון בקוטר " 2בקיר
הבריכה תוצרת  M.T.S.מכרום ניקל כנ"ל.

יח'

2.00

300.00

600.00

 02.71.01.0110תוספת מאסף מי גלישה תוצרת M.T.S.
מכרום ניקל " 6קוטר ירידה .

יח'

2.00

300.00

600.00

 02.71.01.0130מכסה רשת  50/50מנירוסטה  316כולל
מסגרת נירוסטה לפי פרט לבור הרקה

יח'

2.00

1,250.00

2,500.00
25,880.00

סה"כ  02.71.01צנרת ואביזרים בגוף בריכת פעוטות

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 200/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'200 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.71.02צנרת בין הבריכת
פעוטות לחדר המכונות
 02.71.02.0010צנרת גלישה " 4מ  P.V.Cבהדבקה כולל
תמיכות בלתי מחלידות וספחים,זויות ,טה
ואוגנים עיורים.

מטר

4.00

320.00

1,280.00

 02.71.02.0020צנרת גלישה " 6כנ"ל

מטר

44.00

280.00

12,320.00

 02.71.02.0030צנרת הרקה בקוטר " 6בהדבקה כולל זויות ו
" "Tואוגנים עיורים.

מטר

56.00

280.00

15,680.00

 02.71.02.0040צנרת מים מסוננים בקוטר " 4מP.V.C -
בהדבקה כולל זויות ו" "Tכפי שיידרש.

מטר

84.00

280.00

23,520.00

 02.71.02.0050צנרת מים מסוננים בקוטר " 6כנ"ל בהדבקה
כולל זוויות ו "ט" כפי שיידרש

מטר

10.00

340.00

3,400.00
56,200.00

סה"כ  02.71.02צנרת בין הבריכת פעוטות לחדר המכונות

תת פרק  02.71.03ציוד סינון לבריכת
פעוטות
בחדר מכונות יעשה שימוש באביזרי ""T
בלבד לכל זויות ,הסתעפויות בקטרים ""4
ומעלה.
 02.71.03.0020מערכת לאיסוף מי הגלישה ומיחזורה
המורכבת עם כל השרוולים ביציקה מ PVC
עם בקרת מפלס המים אולטראסוני  ,בקרת
הוספת מים טריים עם ברז חשמלי וכל
האביזרים וצנרת כנידרש בתוכניות .בריכת
הבטון ע"י אחרים אך כולל התחברות להכנות
שרוולים בבטון ורשת נירוסטה ביניקה.
במחיר נכללת גם תאורה מוגנת למיכל.

קומפ'

 02.71.03.0030אספקה והצבה במקום של מסנן דיאטומי
בקוטר  110ס"מ מותאם ל  380נרות
טנדרטים עם עין הצצה בקוטר "2 X 4
,פתח מילוי " 4והרקה " 2לרבות כל הכניסות
יציאות מאוגנות עם פלנג' לרבות טיפול
בהברקה במפעל גבעת חיים.

קומפ'

1.00

1.00

9,500.00

60,000.00

להעברה בתת פרק 02.71.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

9,500.00

60,000.00

69,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 201/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'201 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
69,500.00

 02.71.03.0040אספקה הצבה במקום של מסנן שיער כולו
מנירוסטה  316כולל טיפול להברקה כנידרש
בתוכניות הפרט בקוטר  30ס"מ עם סידור
לפתיחה מהירה ,רשת עם חורים בקוטר 4
מ"מ לשליפה לרבות הברקה כנ"ל.

קומפ'

1.00

8,450.00

8,450.00

 02.71.03.0050אספקה והצבה במקום של משאבת סיחרור
צנטריפוגלית מותאמת עד  25מ"ק/שעה כנגד
 15מטר עומד מים עם מנוע  3כ"ס לפחות
תוצרת המאיץ או ש"ע מאושר להעמדה
אנכית כולל צביעה מיוחדת אפוקסי נגד
חלודה בגוף המאיץ ולפחות שנתיים אחריות
לנ"ל.

קומפ'

2.00

9,500.00

19,000.00

 02.71.03.0060ברז ניתוק מאוגן בקוטר ".4

יח'

12.00

800.00

9,600.00

 02.71.03.0070ברז ניתוק מאוגן ".6

יח'

4.00

1,100.00

4,400.00

 02.71.03.0080ברז ניתוק " 8מאוגן

יח'

1,600.00

 02.71.03.0090ברז ניתוק על קו שטיפה " 2קוטר

יח'

4.00

180.00

720.00

 02.71.03.0100אל חוזר מאוגן "4

יח'

3.00

600.00

1,800.00

 02.71.03.0110אל חוזר מאוגן "6

יח'

 02.71.03.0120קטע מאוגן מ  P.V.Cבאורך המותאם
להתקנה של מד ספיקה דיגיטלי על קו בקוטר
".4

קומפ'

 02.71.03.0130אספקה והתקנה מד ספיקה דיגילי על קו
בקוטר " 4למדידת ספיקת המים ביציאה
מהמסננים.

קומפ'

900.00

1.00

1.00

490.00

2,850.00

490.00

2,850.00

 02.71.03.0140קטע צינור מאוגן בקוטר " 6עם מופות לחיטוי
כולו מ  P.V.Cבאורך  1מ' לרבות כניסות
לכימיקלים עם חדירה עד למרכז הצינור ועם
ברזי ניתוק ואל חוזרים בקוטר "-1/2שלוש
חדירות לפחות מורחקות זו מזו.

קומפ'

1.00

800.00

800.00

 02.71.03.0150קטע מאוגן עם ברז ניתוק " 4ועם שתי
יציאות לחימום  110מ"מ

קומפ'

2.00

1,050.00

2,100.00

להעברה בתת פרק 02.71.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

119,710.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 202/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'202 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
119,710.00

 02.71.03.0160צינור מ  P.V.Cבהדבקה בקוטר " 4בחדר
המכונות עם הסתעפויות ותמיכות
מיקצועיות.

מטר

48.00

210.00

10,080.00

 02.71.03.0170צינור מ  P.V.Cבהדבקה בקוטר " 6בחדר
המכונות כנ"ל.

מטר

18.00

260.00

4,680.00

 02.71.03.0180צינור מ  P.V.Cבהדבקה בקוטר " 8בחדר
המכונות כנ"ל.

מטר

10.00

310.00

3,100.00

 02.71.03.0190התקנה מושלמת של כל ציוד סינון לצנרת
ולאביזרים כנידרש בסכימה הידראולית
קומפלט לסינון הבריכה על בסיס תוכנית
חדר מכונות לביצוע שיוכן ע"י הקבלן לאישור
מר אש .

קומפ'

 02.71.03.0200שירות,וויסות ואחריות למשך שנה אחת מיום
מסירת המיתקן כולל השלמות לכל המערך
הסינון וחיטוי לבריכה הראשית לרבות הכנת
תיק הוראות הפעלה ואחזקה לפי הנידרש ע"י
התקנות האחרונות של משרד הבריאות
קומפלט.סעיף זה כולל גם הכנת תוכניות
עבודה מפורטות מראש ב ק:מ  1:25לחדר
המכונות.

קומפ'

 02.71.03.0210פרופיל פלדה  160 Iמ"מ יחד עם מתקן
הרמה עם וו ושרשת להרמת מיכסים למסנן
הדיאטמי .הפרופיל באורך  140ס"מ לפחות
מחובר לתיקרה עם ברגי פיליפס ועם פלח
המרותכים לפרופיל . I

קומפ'

14,500.00

1.00

1.00

3,500.00

5,500.00

סה"כ  02.71.03ציוד סינון לבריכת פעוטות

3,500.00

5,500.00
146,570.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 203/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'203 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.71.04מערכות חשמל לסינון
חיטוי וחימום לבריכת פעוטות
 02.71.04.0010לוח חשמל למערך הסינון וחיטוי לבריכת
פעוטות חיצונית עם המערכות הסינון חיטוי
ופיקוד ובקרה וכולל וולטמטר ראשי,
אמפרמטר לכל מנוע ,כבלים לשיפור כפל
ההספק ,מונה מודולרי לקואט"ש' )DELTA
של ( ABBוכל כנידרש במפרט הטכני ויאושר
בתוכניות העבודה שיוגשו לאישור מראש עם
ציוד קלוקנר מילר.הלוח כולל בקר ממוחשב
המאפשר הפעלה לפי תפ"מ מוגדר ומאושר
מר אש .

קומפ'

 02.71.04.0020מערכת בקרה ממוחשבת למערך סינון
וחיטוי לבריכת פעוטות כתוספת למערכת של
המקורה

קומפ'

 02.71.04.0030אינסטלציה חשמלית מושלמת למערך הסינון
וחימום של בריכת פעוטות בהתקנה גלויה
בתעלות .P.V.C.או צינורות משורינים
כנידרש במיפרט ובתוכניות.

קומפ'

1.00

1.00

1.00

22,500.00

22,000.00

5,500.00

22,500.00

22,000.00

5,500.00

 02.71.04.0060אינסטלציה חשמלית לכל מערך החיטוי
הכולל בין מערכות הבקרה והמשאבות
המינון לבין לוחות החשמל בחדר המכונות
עם כל ההכנות הנידרשות הכוללות את כל
מרכיבי ההגנה המשולשת לבריכת פעוטות
לרבות קו מסוכך לחיבור למחשב המשרדי.

קומפ'

1.00

4,500.00

4,500.00

 02.71.04.0061אינסטלציה חשמלית למערכת החימום בחדר
המכונות לבריכת פעוטות

קומפ'

1.00

3,500.00

3,500.00

 02.71.04.0062אינסטלציה להעברת תקלות מחדר המכונות
אל מחשב שבמשרד המנהל כולל פירוט לסוג
התקלות דרך קו מסוכך עד למחשב
שבמשרדו.

קומפ'

1.00

5,500.00

סה"כ  02.71.04מערכות חשמל לסינון חיטוי וחימום לבריכת פעוטות

5,500.00
63,500.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 204/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'204 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  02.71.05מערכות חיטוי לבריכת
פעוטות
הקדמה:בחדר המכונות במרכז הספורט
מתוכננות מערכות של בקרים זהים לכל
הבריכות .מיקומן של הבקרות בחדר מכונות
כך שיאפשר למחזר את מי הטעימה בזרימה
גרביטציונית למיכל איסוף מי גלישה היעודי
של כל בריכה!
הבקר יהיה מצוייד במיקרופוססור חדיש עם
כרטיסים אורגינליים של היצרן מותאמים
לעבודה עם הסנסורים המפורטים בהמשך
נתונים במבנה אטום  IP 65עמיד באוירה
קורוזיבית השוררת בחדר המכונות )לוחות,
אדי כלור ,חומצה וכיו"ב(
הבקר חייב למדוד ולפקד על הפרמטרים כמו
 PHבתחום  ,14-0כלור ישיר מ  0עד 10
 ,PPMרדוקס מ 0עד  MV 2000ומדידת
טמפרטורה מ  0עד  100מע' צלסיוס בדיוק
של  0.1מעלה.
קריאת הכלור הישיר והרדוקס חייב להיות
עם פיצוי בהתאם לרמת  PHוטמפרטורת
המים .הסנסור לכלור חופשי חייב להיות
בשיטה אמפרומטרית ) פלטינה /נחושת ( עם
סידור לניקוי עצמי ובעלת אורך חיים של 3
שנים לפחות באחריות .הסנסור לרדוקס יהיה
מזכוכית עם מילוי באלקטרוליט הניתן
לחידוש כולל כבל קואקסיאלי עם סיכוך כפול
.
המערכת חייבת לאפשר הפעלה לפי בחירת
איש האחזקה בשלוש אפשרויות:א-
 ON/OFFב -באופן פרופורציונלי)(PID
ובאופן משולב  ON/OFFעם
פרופורציונליכנ"ל.שקעים ומתגים יאפשרו
עבודה בכל שילוב של חומרים אוטומטית ו/או
ידנית בהתקנה והסרה נוחה ובטוחה עם
מפסק ראשי.

להעברה בתת פרק 02.71.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 205/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'205 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

תהייה התראה המשולבת באזעקה במיקרה
של סטייה מגבולות המותרים של הפרמטרים
הנימדדים .המתקן יצוייד בריליים לפחות
שניים לכל פרמטר ושני ממסרים אחד גבוהה
ואחד נמוך לפרמטרים הנימדדים לצורך
ההתראה.
על קו מי הטעימה יותקן מפסק זרימה על
מנת להפסיק את פעולת המשאבות המינון
כאשר אין זרימה על מי הטעימה במשולב עם
נורית המראה תקינות הזרימה.
צנרת למי טעימה להבטחת זרימה קבועה
לדגימה שכולל בין היתר ווסת לבקרת
הזרימה ,פורק ,צינור עוקף,פילטר גס ,פילטר
פחם לכיול מד כלור )כיול  (0וכל יתר אביזרי
דגימה הכל מותקן על גבי לוח  P.V.Cומחווט
באופן מיקצועי ומסודר .תהייה אופציה
להתחברות הן לאוגר נתונים והן למחשב עם
מודם על מנת לאפשר תיקשורת מרחוק עם
בקר להעברת איפורמציה ופקודות לשני
הכיוונים.
 02.71.05.0110לוח בקרה מהדגם החדש של מערכת החיטוי
לבריכה הכולל בקר פרופורציונלי לכלור
ול PH-כולל סידור לשימוש בכלור נוזלי
ולכלור גאזי ואפשרות להפעלה ידנית ו/או
אוטומטית כולל שליטה על שתי משאבות
מינון לכלור ואחת לחומצה.הבקר יהיה
מתוצרת בלו איי כמשווק ע"י הידרופארם או
ש"ע לקריאה ישירה

קומפ'

1.00

26,500.00

26,500.00

של כלור וכלור נותר בנוסף ל  PHורדוקס
דגם בלו איי מהדורה החדשה .מתאם כולל
מד עכירות אינטגרלי כנידרש ע"י משרד
הבריאות ובאישורו ע"י העברת נתונים
באינטרנט .
 02.71.05.0130משאבת מינון לכימיקלים להזרמת כלור נוזלי
בהספק  20ליטר שעה תוצרת  JESCOדגם
 MINDOS-A-24עם כל הצנרת לשאיבה
והזרקה קומפלט כולל אנטי סיפון.

קומפ'

3,800.00

להעברה בתת פרק 02.71.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

26,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 206/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'206 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
26,500.00

 02.71.05.0140משאבת מינון לחומצה או כלור נוזלי בהספק
 10ליטר שעה כנ"ל דגם .JESCO MK-12

קומפ'

 02.71.05.0150ערכת מגן הכוללת מסכה ,ציוד ובגדי מגן,
ערכת תיקונים,אמוניה לגילוי דליפה ,שילוט
וכל ההנחיות והוראות כנידרש ע"י משרד
הבריאות בהוראותיהם האחרונות קומפלט

קומפ'

 02.71.05.0160אמצעי למניעת חדירת חומרי חיטוי לבריכה
באופן לא מבוקר בעת הפסקת הסינון כולל
חיווט חשמלי ומפסיק זרימה ואביזרים
לניתוק צנרת הכימיקלים להבטחה מוחלטת
כפוף לאישור המתכנן ולדרישות המעודכנות
של משרד הבריאות

קומפ'

 02.71.05.0170גלאיי כלור בעל רגישות גבוהה מאושר ע"י
משרד הבריאות כולל סולונואיד להפעלת מים
דרך מפזרים לשטיפת הכלור הדולף כנידרש
בתוכניות דגם OLDHAM CTX50

קומפ'

 02.71.05.0180כל הצנרת היניקה מחומר פלסטי בין
המיכלים למנות יומיות עם אמבטיה יעודי
לכל בריכה )כלול במחיר הסעיף ( לבין
משאבות מינון הסמוכות לרבות תמיכה
רצופה ברשת בלתי מחלידה.

קומפ'

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,200.00

1,100.00

2,500.00

6,500.00

2,000.00

4,400.00

1,100.00

2,500.00

6,500.00

2,000.00

 02.71.05.0190מתקן לביקורת על עכירות המים דגם 8220
 GLI 95Tש"ע מאושר ע"י משרד בריאות
ומתואר במיפרט.לפי הוראה נוספת בלבד.

קומפ'

1.00

7,500.00

7,500.00

 02.71.05.0250ברז סולונואידי על קו כלור הנוזלי

יח'

1.00

300.00

300.00

 02.71.05.0260ברז סולונואידי על קו חומצה כנ"ל

יח'

1.00

300.00

300.00

 02.71.05.0270סט ג'ריקנים למנה יומית לבריכה גדולה
לכלור ולחומצה

קומפ'

1.00

400.00

400.00

 02.71.05.0280סט גריקנים כנ"ל אך בנפחים קטנים
בהתאמה עם אמבטיה.

קומפ'

1.00

200.00

200.00

להעברה בתת פרק 02.71.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

51,700.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 207/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'207 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 02.71.05.0290שירות,וויסות ואחריות למשך שנה אחת מיום
מסירת המיתקן החיטוי כולל הכנת תיק
הוראות הפעלה ואחזקה לפי הנידרש ע"י
התקנות האחרונות של משרד הבריאות
קומפלט.המסירה כוללת שילוט מעודכן
כנדרש ע"י איכות הסביבה לכל הכימיקלים
וחתימה של בודק מוסמך שהמתקן עומד בכל
דרישות הבטיחות.

סך הכל
51,700.00

קומפ'

1.00

4,500.00

סה"כ  02.71.05מערכות חיטוי לבריכת פעוטות

4,500.00
56,200.00

תת פרק  02.71.06בקרה ממוחשבת
למערכות סינון וחיטוי לבריכה חיצונית
 02.71.06.0010תוספת של מערכת בקרה עבור מערכות
בריכת נפעוטות לבקרה של המקורה כולל
הרחבה וההשלמות הנדרשות .

קומפ'

1.00

12,500.00

סה"כ  02.71.06בקרה ממוחשבת למערכות סינון וחיטוי לבריכה חיצונית

12,500.00
12,500.00

תת פרק  02.71.07השלמת מילוי חצי
אוטומטית של אדמה דיאטומית לבריכת
פעוטות
 02.71.07.0010תוספת והשלמה של מערכת מילוי אדמה
דיאטומית כנדרש בתוכנית ההידראולית גם
עבור לפעוטות בחוץ

קומפ'

 02.71.07.0020צנרת בקוטר  63מ"מ בין מיכל לבין כל
המסננים כולל ברזי ניתוק בהתאם לתוכנית
ההדראולית

קומפ'

1.00

1.00

2,500.00

2,000.00

2,500.00

2,000.00

סה"כ  02.71.07השלמת מילוי חצי אוטומטית של אדמה דיאטומית לבריכת פעוטות

4,500.00

סה"כ  02.71מערכות מים לבריכת פעוטות
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

365,350.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 208/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'208 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק 99 99

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק 99 02.99
02.99.0005

מ "ר

הקצב השקייה

100.00

80.00

סה"כ 99 02.99
סה"כ  02קאנטרי באר יעקב שלב ב

8,000.00

8,000.00
12,356,166.70

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 209/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'209 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

פרק  03.01תנאים כללים ועבודות עפר
תת פרק  03.01.01תנאים כללים
הפרויקט הינו בבאר יעקב .
על הקבלן לקחת בחשבון מחירי היחידה בצוע
העבודה באזור מאוכלס בצפיפות עם הגבלות
תנועה  .העבודה הינה בצמידות למבנים
קיימים .תתכן אפשרות בצוע בזמן פעילות
הקאנטרי ועל הקבלן לגדר את כל אזור
עבודתו בפחים חדשים עפ"י הנחיות המזמין
לרבות שערים וסימון שלטי אזהרה .
הקבלן יפנה את הפסולת במקום מדי יום ביומו
 .פינוי הפסולת הינו חלק בלתי נפרד
מעבודות הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד .
פינוי הפסולת יבוצע לאתר שפיכה מורשה ע"י
הרשויות  .על הקבלן לשמור על ניקיון מוחלט
בכל האזורים הצבוריים .
הכמויות בכתב הכמויות הינן באומדנה .
על הקבלן לתאם את כל הסדרי התנועה ובצוע
מול הרשויות ולהכליל הנ"ל בהוצאות
עבודתו  ,לא ישולם על הנ"ל בנפרד.
שרותי מנהל עבודה מוסמך האחראי
לבטיחות .לכל אורך תקופת הבצוע ולכל
משך הבצוע היומי .העדרות מנהל העבודה
מכל סיבה שהיא תגרום להפסקה מיידית של
העבודות באתר ועל חשבון הקבלן .
סה"כ  03.01.01תנאים כללים

תת פרק  03.01.03חפירה
בכל מקום שבו מצוין חפירה הכוונה לחפירה ו/
או חציבה .
פינוי עודפי חפירה ועפר כלול במחיר העבודה
וללא תוספת תשלום .
עב' החפירה  /חציבה כוללות מילוי חוזר
בשכבות של  20ס"מ לרבות הידוק .
להעברה בתת פרק 03.01.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 210/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'210 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

לצורך אישור כמויות ביצוע לסעיפי עבודות
עפר )מילוי ו/או חפירה( על הקבלן להכין
תוכנית מפה מצבית לפני ואחרי הביצוע.
התוכניות יוכנו ע"י מודד מוסמך ויאושרו
בחתימתו .במקרים בהם קיימת תוכנית מודד
מצבית קודם ביצוע העבודה תשמש תוכנית זו
כבסיס לחישוב )למעט במקרים בהם יתברר כי
נעשו שינויים בשטח קודם תחילת העבודה(.
הכנת תוכניות המדידה הינן חלק מתכולת
המחירים ולא ישולם עבורן.
 03.01.03.0020חישוף שטח לעומק  25ס"מ כולל סילוק פסולת
 ,והכולל עשביה ,צמחיה ,עצים  ,אספלט וכ"ו.

מ "ר

650.00

15.00

9,750.00

 03.01.03.0250חפירה במידות שונות
.

מ"ק

1,000.00

55.00

55,000.00

 03.01.03.0260חפירה לבורות  ,קורות יסוד וכ"ו

מ"ק

10.00

85.00

850.00
65,600.00

סה"כ  03.01.03חפירה

תת פרק  03.01.04מילוי מובא
 03.01.04.0010מילוי מובא סוג א לרבות מילוי שכבות
 20ס"מ והידוק לרמת צפיפות של 98%
מוד .אשהו

מ"ק

150.00

75.00

11,250.00

 03.01.04.0230הידוק מבוקר של מילוי עפר מקומי .

מ"ק

500.00

6.00

3,000.00

 03.01.04.0250הידוק מבוקר של שתית
.

של

ע"י  8מעברי מכבש
מ "ר

650.00

10.00

6,500.00

סה"כ  03.01.04מילוי מובא

20,750.00

סה"כ  03.01תנאים כללים ועבודות עפר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

86,350.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 211/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'211 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  03.02.01יסודות וקורות יסוד
 03.02.01.0020קורות יסוד ב 30-ברוחב  20-30ס"מ
ובגבהים שונים

מ"ק

5.00

900.00

4,500.00

 03.02.01.0052ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ כמצע לקורות
יסוד ברוחב 20- 30ס"מ

מטר

55.00

55.00

3,025.00
7,525.00

סה"כ  03.02.01יסודות וקורות יסוד

תת פרק  03.02.02מרצפים ורצפות
 03.02.02.0010ארגזי פוליביד בגובה  20ס"מ

מ "ר

620.00

55.00

34,100.00

 03.02.02.0020יריעת פוליאטילן בעובי  0.3מ"מ כפולה ע"ג
מצע .

מ "ר

620.00

8.00

4,960.00

 03.02.02.0025בטון רזה בעובי 5ס"מ כמצע לרצפה .

מ "ר

620.00

30.00

18,600.00

 03.02.02.0070מרצפי בטון בעובי 30ס"מ ב 30-יצוקים על
מצע.

מ "ר

620.00

285.00

176,700.00

יח'

4.00

800.00

3,200.00

 03.02.02.0080בור ניקוז
ס"מ ב30-

במידות פנים כ 50/50/40
237,560.00

סה"כ  03.02.02מרצפים ורצפות

תת פרק  03.02.04קורות ,מעקות
וחגורות
 03.02.04.0020קורות עליונות ,הרחבות בטון ב30
במידות שונות לרבות בצוע בשפוע
.לרבות גמר בטון חלק וחשוף בתבניות פח .

מ"ק

 03.02.04.0130תעלת בטון במידות חוץ כ  80/70ס"מ
לרבות בצוע תעלה בשפועים במידות
 25/45ס"מ במידות שונות ב .30 -לרבות גמר
בטון חלק וחשוף בתעלות .

מ"ק

 03.02.04.0140תעלת בטון במידות חוץ כ  80/34ס"מ
לרבות בצוע תעלה בשפועים במידות
 25/34ס"מ במידות שונות ב .30 -לרבות גמר
בטון חלק וחשוף בתעלות .

מ"ק

30.00

60.00

13.00

1,250.00

1,500.00

1,500.00

סה"כ  03.02.04קורות ,מעקות וחגורות

37,500.00

90,000.00

19,500.00
147,000.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 212/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'212 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  03.02.06יציקות ביניים ושונות
 03.02.06.0172משולשי בטון למדרגות במידות שונות

מטר

55.00

65.00

סה"כ  03.02.06יציקות ביניים ושונות

3,575.00
3,575.00

תת פרק  03.02.07פלדת זיון
 03.02.07.0020מוטות פלדה מצולעים /עגולים לזיון בטון.

טון

18.00

4,500.00

81,000.00

 03.02.07.0030רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון.

טון

18.00

4,800.00

86,400.00

סה"כ  03.02.07פלדת זיון

167,400.00

סה"כ  03.02עבודות בטון יצוק באתר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

563,060.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 213/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'213 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  05עבודות איטום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.05עבודות איטום
תת פרק  03.05.23איטום רצפות מבנים
ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות
משוכללות
 03.05.23.0010איטום בטון רזה ב2של שכבות יריעות
ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר
 SBSמסוג  , Rכדוגמת "פוליפז  5Rחול" או
"ביטומגום  5Rשחור" או "ספירפלקס 5R
שחור" או "ישראנובה  5Rשחור" או ש"ע
בעובי  5מ"מ ,המולחמות ע"ג פריימר ביטומני
מסוג " "GS-474ומריחת בונד קריט מלמעלה
הכל קומפלט עפ"י מפרטי יועץ האיטום
לרבות רולקות וכ"ו הכלולות במחיר ולא
נמדדות .

מ "ר

620.00

63.00

סה"כ  03.05.23איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות משוכללות

39,060.00
39,060.00

תת פרק  03.05.34איטום קירות התזת
כמיפרן
 03.05.34.0040איטום קירות בהתזת מסטיגום ספריי לרבות
פריימר ביטומני והדבקת פלטות הגנה
מפוליסטירן מוקצף  F-30בעובי 5ס"מ

מ "ר

120.00

100.00

סה"כ  03.05.34איטום קירות התזת כמיפרן

12,000.00
12,000.00

תת פרק  03.05.63איטום תפרי
התפשטות והפסקות יציקה ברצפות
וקירות תת-קרקעיים
 03.05.63.0035עצר מים כימי מפוליאוריתן מסוג "SW ELL S
 "SIKAאו ש"ע לאיטום הפסקת יציקה ,בחתך
 20/10מ"מ

מטר

100.00

100.00

סה"כ  03.05.63איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים

10,000.00
10,000.00

תת פרק  03.05.72איטום מעברי צנרת
בגג או קירות
 03.05.72.0001איטום מעברי צנרת הכוללים יציקת בטון
סביב מעבר הצנרת ואיטום עפ"י הפרטים ,
במידות שונות לרבות קטנות .

מ "ר

10.00

250.00

סה"כ  03.05.72איטום מעברי צנרת בגג או קירות

2,500.00
2,500.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 214/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'214 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  05עבודות איטום

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  03.05.90איטום בריכות
 03.05.90.0010איטום בריכה פנימי רצפה וקירות
עם סיקה טופ  107הבצוע כולל החלקה עם
מדה בטון  +רולקות בטון הקפיות במידות
 4/4ס"מ

מ "ר

 03.05.90.0020איטום תעלת גלישה פנימי רצפה וקירות
עם סיקה טופ  107הבצוע כולל החלקה עם
מדה בטון  +רולקות בטון הקפיות במידות
 4/4ס"מ

מטר

550.00

100.00

90.00

90.00

49,500.00

9,000.00

סה"כ  03.05.90איטום בריכות

58,500.00

סה"כ  03.05עבודות איטום

122,060.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 215/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'215 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.06עבודות נגרות ומסגרות אומן
תת פרק  03.06.02עבודות מסגרות
 03.06.02.0001שער נכים עפ"י פריט מ29-

יח'

2.00

 03.06.02.0002סביבון כניסה לבריכה כדוגמת נירוסול דגם
 2050או ש"ע עפ"י פריט מ30-

יח'

2.00

4,500.00

9,000.00

 03.06.02.0003מתקן רחצה מנירוסטה עפ"י פריט מ31-

יח'

1.00

2,500.00

2,500.00

 03.06.02.0004גדר סבכה דגם גדרה מקט  1005אור
תע"ש או ש"ע עפ"י פריט מ**32-

מטר

170.00

450.00

76,500.00

 03.06.02.0005גדר מוסדית דגם ערן כדוגמת אור תעש או
ש"ע עפ"י פריט מ33-

מטר

130.00

550.00

71,500.00

 03.06.02.0006שער מתכת דו כנפי ברוחב  450ס"מ דגם ערן
כדוגמת אור תעש או ש"ע עפ"י פריט מ34-

יח'

1.00

7,500.00

7,500.00

 03.06.02.0010סולם ירידה לבריכה )זוג( עפ"י פריט מ35-

יח'

3.00

 03.06.02.0020מעקה ירידה לבריכה )זוג( עפ"י פריט מ36-

יח'

1.00

 03.06.02.0030וו קשירה למסלולים עפ"י פריט מ37-

יח'

12.00

 03.06.02.0040תא הורקה לבריכה ראשית עפ"י פריט מ38-

יח'

2.00

 03.06.02.0060מתקן הורדה לנכים עפ"י פריט מ39-

יח'

1.00

 03.06.02.0080שלט מים עמוקים כדוגמת נירוסול 2040
או ש"עעפ"י פריט מ41-

יח'

2.00

 03.06.02.0090שער מתכת דו כנפי רוחב  220ס"מ דגם ערן
כולל ידית בהלה דוגמת אור תעש או ש"ע עפ"י
פריט מ55-

יח'

2.00

4,500.00

9,000.00

סה"כ  03.06.02עבודות מסגרות

176,000.00

סה"כ  03.06עבודות נגרות ומסגרות אומן
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

176,000.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 216/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'216 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.08מתקני חשמל
תת פרק  03.08.01מובילים
 03.08.01.0010צינור חשמל פלסטי שרשורי )קוברה( בקוטר
" 6לפי תקן חח"י עם חוט משיכה )ניילון שזור
קוטר  8מ"מ( מונח בחפירה או על סולמת
כבלים הנמדדת בנפרד.

מטר

5.00

70.00

350.00

 03.08.01.0020צינור פלסטי כנ"ל אך בקוטר ".4

מטר

10.00

30.00

300.00

 03.08.01.0040צינור פלסטי שרשורי כנ"ל אך בקוטר  50מ"מ
להתקנה בחפירה הנמדדת בנפרד.

מטר

250.00

12.00

3,000.00

 03.08.01.0050צינור פלסטי קשיח מסוג מרירון בקוטר 20
מ"מ מותקן עה"ט או על קונסטרוקצית מבנה.

מטר

35.00

10.00

350.00

 03.08.01.0100חפירת ו/או חציבת תעלה בקרקע במידות
 40X100ס"מ עבור חשמל או תקשורת כולל
ריפוד וכיסוי בחול מילוי באדמת מילוי מקומית,
סימון בסרט אזהרה צהוב )חשמל( או אדום
)תקשורת( הידוק סופי לשביעות רצון המפקח.

מטר

150.00

55.00

8,250.00

 03.08.01.0110שוחת חשמל טרומית מצינור בטון בקוטר  60עם
מכסה ב.ב בקוטר  60ס"מ לעומס  8טון.

יח'

3.00

1,200.00

3,600.00
15,850.00

סה"כ  03.08.01מובילים

תת פרק  03.08.02כבלים ומוליכים
 03.08.02.0010מוליך נחושת גלוי בחתך  35ממ"ר קבוע
למבנה או מונח על סולמות או בתעלות ,או
בחפירה הנמדדת בנפרד

מטר

250.00

30.00

7,500.00

 03.08.02.0070כבל נחושת מסוג  N2XYבחתך 5X16
ממ"ר קבוע למבנה או מונח על סולמות ,או
מושחל בצינורות ,או מונח בחפירה הנמדדים
בנפרד.

מטר

300.00

35.00

10,500.00

 03.08.02.0130כבל כנ"ל אך בחתך  3-5X1.5ממ"ר

מטר

75.00

12.00

900.00
18,900.00

סה"כ  03.08.02כבלים ומוליכים

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 217/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'217 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  03.08.03הארקות והגנות
 03.08.03.0010מערכת הארקת יסוד לבריכה שחייה חיצונית
בהתאם לתכניות מס'  774-1bעם שימוש
בברזל זיון עבור טבעת גישור .כולל  4יציאות
חוץ ויציאה עבור פס השוואת פוטנציאלים
הנמדד בנפרד.

קומפ'

1.00

1,000.00

1,000.00

 03.08.03.0020פס השוואת פוטנציאלים כנ"ל אך במידות
 40X4X400ס"מ.

קומפ'

1.00

1,000.00

1,000.00

 03.08.03.0030הארקת חלקי מתכת מבנה עשוי חוט נחושת
שזור בחתך  25ממ"ר בקטעים של עד  2מ'
כולל נעלי כבל מתאימים כולל קידוחים
וחיזוקים .המחיר לפי מטר אורך כללי.

מטר

200.00

175.00

סה"כ  03.08.03הארקות והגנות

35,000.00
37,000.00

תת פרק  03.08.05לוחות חשמל
 03.08.05.0110מבנה לוח חשמל  ,Hעשוי ארון פח פנלים
עם דלתות מוגן מים ) IP55כולל גגון נגד
גשם( ,להעמדה על ,בסיס בטון עבורו משולם
בנפרד ,צמוד לקיר עם גישה מלפנים בלבד -
כניסות ויציאות מלמטה כמפורט ,להתקנת כל
הציוד והאביזרים כמסומן בתכניות והמפורטים
להלן ,כולל פסי צבירה ,שלטים ,מהדקים ,צבע
וכל יתר הדרוש להשלמת הלוח והבאתו למצב
פעולה תקין כשהוא בדוק ומותקן באתר.

קומפ'

1.00

12,000.00

12,000.00

 03.08.05.0290מא"ז לזרם נומינלי  3X40אמפר כושר ניתוק
 10ק"א ,תוצרת כמפורט.

יח'

2.00

300.00

600.00

 03.08.05.0310מא"ז כנ"ל אך עד  3X25אמפר.

יח'

10.00

240.00

2,400.00

 03.08.05.0320מא"ז כנ"ל אך עד  1X16אמפר.

יח'

5.00

60.00

300.00

 03.08.05.0350מ"ז תלת פזי  3x63אמפר מטיפוס פקט עם
סידור נעילה במצב  ONלהתקנה בלוח.

יח'

1.00

200.00

200.00

 03.08.05.0430ג.ת .מוגן מים להתקנה פנימית בפילר חוץ עם
נורת לד  12וט

יח'

1.00

100.00

100.00

 03.08.05.0440מפסק גבול להתקנה בפילר חוץ להפעלת ג.ת.
פנימי ע"י פיתחת דלת הלוח

יח'

1.00

60.00

להעברה בתת פרק 03.08.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

60.00
15,660.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 218/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'218 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
15,660.00

 03.08.05.0510ממסר פחת ארבע קוטבי לזרם  4X40אמפר
ורגישות  30מיליאמפר.

יח'

 03.08.05.0540מנורת סימון מולטילד בצבעים שונים .בקוטר
 22מ"מ תוצרת ברטר או שו"ע.

יח'

 03.08.05.0570התקנה בלבד ,בלוח חשמל ,דרייברים לגופי
תאורה תת מימיים במתח  230/12Vבהספק
 75וט ,כ"א ,כולל חיווט ,מהדקים ,שילוט וכל
יתר הנדרש קומפלט.

יח'

 03.08.05.0580ספק כח על פס דין  ,320mAלאספקת מתח
פעולה של  29וולט  DCלמערכת חשמל חכם
תקנית ע"פ תקן ישראלי  14543בעל צ'וק
מובנה וחיבורי כבילה מהירים .כולל צ'וק
מובנה אינטגרלי ,מתח כניסה,50.60Hz :
 ,AC 120.230Vמתח יציאה ,DC 29V :זרם
יציאה  ,320 mAעם חיבור יציאה נוספת
במתח  DC 29Vלאספקת מתח לקו נוסף עם
צ'וק חיצוני,עם חיבור מהיר למתח הכניסה
למחברים ללא ברגים ,עם חיבור מתח היציאה
לפס נתונים או למחבר רשת תקני ,להתקנה
על פס  DINתקני לפי תקן  ,EN60715דוגמת
תוצרת ניסקו Siemens/דגם.1251AB21 :

יח'

 03.08.05.0590בקר יציאות  8ערוצים  8Aלמערכת בית חכם,
מתאים לפרוטוקול  ,KNXכולל מגען אינטגרלי
לכל ערוץ לעבודה במתח  ,AC230Vלהתקנה
על מסילת דין בלוח ,דוגמת תוצרת
ניסקו/סימנס דגם .5671AB11

יח'

 03.08.05.0620ממשק בין קווי  KNX/RS232למערכת בית
חכם ,לחיבור בין  2לוחות חשמל ,דוגמת
תוצרת ניסקו Siemens/דגם.1401AB13 :

יח'

2.00

3.00

9.00

1.00

1.00

1.00

500.00

100.00

250.00

1,350.00

2,500.00

3,000.00

סה"כ  03.08.05לוחות חשמל

1,000.00

300.00

2,250.00

1,350.00

2,500.00

3,000.00
26,060.00

תת פרק  03.08.06אביזרים
 03.08.06.0010לחצן הפעלה למאור תוצרת גוויס או בטיצ'ינו
דגם לונה מותקן תה"ט בקופסת עומק
מלבנית .קומפלט

יח'

20.00

60.00

להעברה בתת פרק 03.08.06
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

1,200.00
1,200.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 219/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'219 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 03.08.06.0020יחידת שקעים תוצרת ניסקו דגם NA516210
להתקנה עה"ט.

סך הכל
1,200.00

יח'

2.00

600.00

סה"כ  03.08.06אביזרים

1,200.00
2,400.00

תת פרק  03.08.07גופי תאורה
 03.08.07.0150גוף תאורה לתאורת שילוט "יציאה" דו תכליתי
תוצרת אלקטרולייט דגם "מיכל "EL-721

יח'

 03.08.07.0180ג.ת .לתאורה תת מימית בבריכות שחיה כולל
קופסת ביטון ,גוף תאורה יח' תאורת לד 75
וט ,במתח  12וולט ,כבל אוריגינלי באורך
מתאים דרייבר/ספק מתאים וכל יתר עבודות
וחומרי העזר הדרושים קומפלט.

קומפ'

 03.08.07.0190ג.ת LED .עגול  150עשוי נירוסטה שקוע
קרקע/רצפה מוגן מים  IP68תוצרת L&L
דגם ) BRIGHT 5.0שטייניץ/לירד( בהספק
 18וט כולל דרייבר מתאים ,גוון אור 4,000K
עם פיזור רחב .40

יח'

 03.08.07.0220זרקאור לד תוצרת אורעד מהנדסים דגם
 HM-STMאו שו"ע בהספק  300וט בגוון
 4,000Kלהארת בריכת שחיה פתוחה יותקן
על עמוד תאורה בגובה ..עבורו משולם בנפרד.

יח'

 03.08.07.0240זרוע  Tלזרקאורי בריכת השחייה מצינור ברזל
מגולבן בקוטר " 2באורך עד  1.5מ' כולל 2
חיזוקים לגג המבנה וברגי נירוסטה לחיזוק
הזרקאורים ,קומפלט.

קומפ'

 03.08.07.0245עמוד תאורה עגול מודרג " 6" ,8" ,10למגרש
ספורט בגובה  10מ' עשוי ברזל מגולבן ,לפי
ת"י  ,812תוצרת פ.ל.ה או שו"ע ,כולל פלטת
יסוד ,דלת עבור מגש ציוד ,עבורו משולם
בנפרד .פס הארקה מנחושת  20x3x100מ"מ
מחובר לבורג ההארקה בעמוד ,כולל שלבי
טיפוס קבועים וכבל פלדה שזור לחגורת
בטיחות .העמוד מותקן על יסוד בטון הנמדד
בנפרד.

קומפ'

1.00

9.00

2.00

12.00

4.00

4.00

600.00

900.00

1,500.00

3,500.00

400.00

6,000.00

להעברה בתת פרק 03.08.07
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

600.00

8,100.00

3,000.00

42,000.00

1,600.00

24,000.00

79,300.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 220/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'220 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

79,300.00

 03.08.07.0250עמודון תאורה )בולארד( בגובה  1מ' בקוטר "6
כולל יסוד בטון ובורג חיזוק ,יחידת תאורת לד
בהספק  38וט ודרייבר אינטגלרי דגומת
תוצרת ) UNILAMPשטייניץ/לירד( מותקן על
גג המבנה ,כולל ברגי יסוד וכל יתר עבודות
קומפ'
וחומרי העזר קומפלט.

2.00

 03.08.07.0260עמוד תאורה גנני דקורטיבי בגובה  4מ' עשוי
פרופיל ברזל מגולבן " 4"/6כולל פלטת יסוד
ופתח עם דלת למגש אביזרים .מותקן על יסוד
בטון הנמדד בנפרד .העמוד יבוצע לפי תקן
ישראלי  812כולל צבע בגוון לפי בחירת
האדריכל.

יח'

13.00

 03.08.07.0280בסיס בטון לעמוד תאורה  4מ' גובה במידות
 50X50X60ס"מ כולל ברגי יסוד ,שרוולי
כניסה וחפירת הבור קומפלט.

קומפ'

 03.08.07.0290בסיס בטון לעמוד תאורה  10מ' גובה במידות
 100x100x130ס"מ כולל  4ברגי יסוד "1 1/4
מרותכים שרוולי כניסה ,פס הארקה מברזל
מגולבן  4x40מ"מ מרותך לברגי היסוד
ומחובר לבורג ההארקה בעמוד התאורה.
וחפירת הבור.

קומפ'

 03.08.07.0300פנס לתאורת שבילים תוצרת געש דגם
פוליסטופ עם יח' תאורת לד בהספק  40וט
ודרייבר אינטגלרי כולל כבל  3x1.5N2XYבין
הפנס למגש הציוד.

יח'

 03.08.07.0310פנס לתאורת כבישים תוצרת כוכב לד מותקן
על עמוד תאורה בגובה  6מ' ,עבורו משולם
בנפרד עם יח' תאורת לד בהספק  57וט
ודרייבר אינטגרלי כולל כבל  3x1.5N2XYבין
הפנס למגש הציוד.

יח'

 03.08.07.0320גוף תאורת חרום דו תכליתי להתקנה חיצונית
תוצרת ) bigelliישראלוקס( דגם acciaio led
 6וט להתקנה שקועה בקיר או על עמוד
תאורה

יח'

13.00

4.00

8.00

8.00

4.00

1,400.00

1,800.00

500.00

2,000.00

600.00

600.00

500.00

להעברה בתת פרק 03.08.07
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

2,800.00

23,400.00

6,500.00

8,000.00

4,800.00

4,800.00

2,000.00

131,600.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 221/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'221 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
131,600.00

 03.08.07.0330מגש ציוד )לעמוד התאורה בגובה  4מ'( הכולל
פנס לתאורת שבילים עם מא"ז אחד בגודל 6
אמפר ,כולל מהדקי כניסה ויציאה ,פס הארקה
תקני הכל קומפלט מותקן בעמוד התאורה.

קומפ'

12.00

250.00

3,000.00

 03.08.07.0340כנ"ל אך עבור עמוד תאורה  10מ' הכולל 3
פנסים.

קומפ'

8.00

350.00

2,800.00
137,400.00

סה"כ  03.08.07גופי תאורה

תת פרק  03.08.08שונות
 03.08.08.0040העברת מתקן החשמל בקורת בודק פרטי
מוסמך ,תיקון הליקויים שיתגלו ,במידה
ויתגלו ,כולל תשלום עבור ביקורת נוספת
ומסירת המתקן לידי המזמין או המפקח או
המהנדס קומפלט.

קומפ'

1.00

1,000.00

1,000.00

סה"כ  03.08.08שונות

1,000.00

סה"כ  03.08מתקני חשמל
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

238,610.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 222/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'222 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
תת פרק  03.10.10רצוף וחיפוי בריכת
שחיה
 03.10.10.0010רצוף בריכת שחיה לרבות סימוני מסלולים
ומדרגות ישיבה

מ "ר

400.00

300.00

120,000.00

 03.10.10.0020חיפוי בריכת שחיה

מ "ר

120.00

300.00

36,000.00

מטר

100.00

300.00

30,000.00

 03.10.10.0030אבן שפה

לבריכה

סה"כ  03.10.10רצוף וחיפוי בריכת שחיה

186,000.00

סה"כ  03.10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

186,000.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 223/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'223 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.18תקשורת
תת פרק  03.18.01תשתיות תקשורת
 03.18.01.0001אספקה ,התקנה ,בדיקה ושילוט נקודת
תקשורת קומפלט המורכבת מ מחברי
) RJ45 (KYSTONEבשתי הקצוות ,מסוככך
בתקן  CAT 6Aלהתקנה בשקע או באביזר
המותקן עה"ט/תה"ט .כולל כבל תקשורת
 ,CAT 7A SFTP 1200MHZהגידים יהיו
 23 AW Gוישאו תו תקן של מעבדה מוסמכת
לעמידה בדרישות תקן IEC-61156-5 Ed. 2 :
,ANSI/TIA-568- ISO/IEC11801 and
מעטה הכבל יהיה  .HFFRמאושר מתוצרת
טלדור HCS ,DRAKA ,עם אישור מעבדה.
העבודה תכלול כבל באורך עד  80מ' ,את כל
האביזרים הנדרשים להתקנתו וחיבורו בשתי
הקצוות לרבות מסגרת  ,מתאמים ופס שילוט.
האביזרים המוצעים יכילו אישור hardware
 Connectingויהיו מתוצרת אחד היצרנים
הבאים - EXCEL,Hubersuhner,HCS :עם
קומפ'
אישור CHANNEL

15.00

 03.18.01.0002אספקה התקנה בדיקה ושילוט לוח ניתוב 1U
לקווי  W 8בנוי  24שקעי  45RJמסוככים
) ( KYSTONEלפי מפרט בעל הסמכה
לעמידה ב CAT 6A STP -מתוצרת
 - EXCEL,Hubersuhner,HCSעם אישור
CHANNEL

יח'

1.00

 03.18.01.0003אספקה התקנה בדיקה ושילוט לוח ניתוב 1U
לקווי  W 8בנוי  50שקעי  45RJ UTPעבור
ייצוג כבילה אנלוגית הסמכה לעמידה ב3 -
 CATעבודת ההתקנה תיכלול את התקנת
הלוח בארון פריסה וחיווט כבל רב זוגי כולל
פס סימון השקעים בלוח הניתוב .

יח'

280.00

700.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

700.00

350.00

להעברה בתת פרק 03.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

4,200.00

4,900.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 224/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'224 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  18תקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

מהעברה

4,900.00

 03.18.01.0004אספקה ,התקנה ,בדיקה וסימון כבל תקשורת
 CAT 7A SFTP 1200MHZבודד  8גידים
סיכוך מילר נפרד לכל זוג וסיכוך רשת .
הגידים יהיו  23 AW Gוישאו תו תקן של
מעבדה מוסמכת לעמידה בדרישות תקן 2 :
ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5 Ed.
hardware Componnent approved per
 ,SFTP Cat 7 Connectingמעטה הכבל
יהיה  .HFFRהעבודה תכלול את שילוט
הכבלים וחיבורם בשתי הקצוות .הכבלים יהיו
מתוצרת :טלדורDRAKA , HCS. ,

מטר

 03.18.01.0005אספקה והתקנת קופסאת שקעי RJ-45
חיצונית להתקנה עה"ט או על תעלת הרשת
הכולל מקום למחברי  RJ45 CAT6Aכולל
קיסטון וכולל מתאם כפולות או בודדות למקום
שיאושר על ידי הלקוח

יח'

 03.18.01.0006אספקה ,התקנה ,בדיקה ושילוט לוח ניתוב
משולב עבור נחושת ואופטיקה בגובה 1U
הכולל 12 :מחברים אופטיים ל 12 -סיבים
כולל מתאמים  LC, SC ,לסיבי MM/SC
ומגש לכבלים 12 ,מחברי RJ45 CAT 6A
כולל פנל עליון לשמירת רווח ומגש איסוף
מגשרים כולל פס שילוט תוצרת
, PENDUIT, HCS ,Hubersuhner
CORNING

קומפ'

350.00

 03.18.01.0007אספקה ,התקנה ,בדיקה ושילוט לוח ניתוב
אופטי " 19בגובה  1Uל 48 -סיבים כולל
מתאמים  LC ,לסיבי  M.M/SCומגש לכבלים
כולל פנל עליון לשמירת רווח ומגש איסוף
מגשרים כולל פס שילוט .וצרת ,Hubersuhner
קומפ'
CORNING , PENDUIT, HCS

600.00

 03.18.01.0008כבל אופטי להתקנה פנימית  12סיבים M.M
 OM-4במארז  TIGHT TUBEהכבל יכיל
אלמנטי חיזוק לעומס אנכי.הכבל יהיה בעל
מעטה כפול כולל שיכבת  KEVLARבין
המעטים .מתוצרת :טלדורDRAKA, HCS ,

12.00

מטר

5.00

50.00

להעברה בתת פרק 03.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

4,900.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 225/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'225 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  18תקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

מהעברה

4,900.00

 03.18.01.0009כבל אופטי להתקנה פנימית  4סיבים M.M
 OM-4במארז  TIGHT TUBEהכבל יכיל
אלמנטי חיזוק לעומס אנכי.הכבל יהיה בעל
מעטה כפול כולל שיכבת  KEVLARבין
המעטים .מתוצרת :טלדורDRAKA, HCS ,

מטר

 03.18.01.0010מגשר אופטי כפול באורך עד  5מטר כולל 2
מחברי  LCאופטיים בקצותיו )המגשר מסוג
 (SMתוצרת , PENDUIT, DRAKA , HSC
CORNING

יח'

 03.18.01.0011מגשר אופטי כפול באורך עד  0.5מטר כולל 2
מחברי  LCאופטיים בקצותיו )המגשר מסוג
 (SMתוצרת , PENDUIT, DRAKA , HCS
CORNING

יח'

 03.18.01.0012בדיקת כל הכבלים האופטיים באמצעות
מכשיר  OTDRוכן בדיקת ניחות משני צידי
הסיב והגשת דוח מודפס של הבדיקות.

קומפ'

 03.18.01.0013מגשר מסוכך בתקן  CAT 6Aללוח ניתוב
ועבור תחנת עבודה קיר באורך עד  200ס"מ
המגשר המוצע יהיה של היצרן לוחות הניתוב
ושקעי הקצה כולל מגפונים צבעונים וסימון
במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוני בקצוות
הכבל  ,מעטה המגשר יסופק בצבעים שונים
לפי הנחיות .כדוגמת DRAKA , RIT, HCS
CORNING , PENDUIT,

יח'

 03.18.01.0014מגשר מסוכך בתקן  CAT 6Aללוח ניתוב
ועבור תחנת עבודה קיר באורך עד  500ס"מ
המגשר המוצע יהיה של היצרן לוחות הניתוב
ושקעי הקצה כולל מגפונים צבעונים וסימון
במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוני בקצוות
הכבל  ,מעטה המגשר יסופק בצבעים שונים
לפי הנחיות .כדוגמת DRAKA , RIT, HCS
CORNING , PENDUIT,

יח'

12.00

50.00

20.00

3,000.00

25.00

25.00

להעברה בתת פרק 03.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

4,900.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 226/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'226 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  18תקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

מהעברה

4,900.00

 03.18.01.0015אספקה התקנה ושילוט מסד תקשורת ברוחב
חיצוני  60/60ס"מ בגובה עד  30Uלפי
המפרט כדוגמת היצרניםW IRE :
TIKSHORNET, ADVICE, WESTERN
CONTECH,

קומפ'

 03.18.01.0016אספקה התקנה ושילוט מסד תקשורת ברוחב
חיצוני  80/80ס"מ בגובה  44Uלפי המפרט
כדוגמת היצרניםW ESTERN W IRE :
CONTECH, TIKSHORNET, ADVICE,

קומפ'

1,800.00

2,700.00

 03.18.01.0017פס שקעי כח להתקנה במסגרת " 19הפס
יכלול  12שקעים מסוג רגיל  /אמריקאי/
קומקום כולל מתג מאמ"ת  16Aמסוג C
ונורית סימון המארז יהיה מארז מתכת וישא
תו תקן .המודול יכיל כבל פנדל באורך עד 15
מ' ובקצהו יהיה תקע חשמלאי מסוג
קומפ'
CEE16A

120.00

 03.18.01.0018מדף קבוע לציוד מחורר  30%חירור צבוע
צבע אפוקסי בעומק של עד  70ס"מ .

קומפ'

180.00

 03.18.01.0019אספקה והתקנה סט  10יח' טבעות תמיכה
אחוריות וקידמיות

זוג

50.00

 03.18.01.0020אספקה והתקנת פנל טבעות מתכת למעבר
כבלי תקשורת

יח'

50.00

 03.18.01.0021אספקה והתקנת פסי רווח להסתרת כבלים
בגובה  1/2 Uאו 1U

יח'

40.00

 03.18.01.0022ערכת הארקה לארון תקשורת /שרתים ומערכי
מחשבים כולל התקנה.

יח'

70.00

 03.18.01.0023אספקה והתקנה כבל תקשורת  25זוג תקן
בזק להתקנה פנימית ) (25X0.5X2כולל
חיווטו בשני הקצוות בלוחות ניתוב שבארון
תקשורת

מטר

22.00

להעברה בתת פרק 03.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

4,900.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 227/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'227 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  18תקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

מהעברה

4,900.00

 03.18.01.0024אספקה והתקנה כבל תקשורת  100זוג תקן
בזק להתקנה פנימית ) (100X0.5X2כולל
חיווטו בשני הקצוות בלוחות ניתוב שבארון
תקשורת

מטר

 03.18.01.0025בלוק קרונה )מקורי בלבד( מסוג מתנתק
לחיבור הכבלים בין ארונות התקשורת למרכזי
הכולל את כל האלמנטים להתקנה ע"ג לוח עץ
או בארונות התקשורת.

יח'

50.00

 03.18.01.0026אמבטיה ל 1-בלוקי קורונה

יח'

35.00

 03.18.01.0027אספקה והתקנה של פלטת עץ מסוג סנדויץ
מצופה פורמייקה לבן בגודל 1200X1800
כולל התקנת טבעות מעבר לסידור כבילה

קומפ'

 03.18.01.0028אספקה והתקנה של נקודת טלפון תה"ט
בדירות כולל שקע בזק תיקיני שיותקן תחת
הטיח בקופסא  55כולל כבל בזק  2זוגות עד
 30מטר ,כולל חיבור הכבל לקרונה בריכוז
דירתי וחיווטו בשקע הדירתי

קומפ'

 03.18.01.0029אספקה והתקנה תעלת PVC 120*60
להתקנה במעמדים או חוות שרתים כולל
ביצוע ההתקנה ואספקת כל האביזרים
הנדרשים.

מטר

 03.18.01.0030אספקה והתקנה תעלת PVC 200*60
להתקנה במעמדים או חוות שרתים כולל
ביצוע ההתקנה ואספקת כל האביזרים
הנדרשים.

מטר

 03.18.01.0031אספקה והתקנה של צינור מתכת שרשורי
בקוטר " 1מצופה ב PVCשחור עמיד לקרינת
 UVהצינור יסתיים בסיומות תקניות מוברגות
"מופות.

מטר

 03.18.01.0032אספקה והתקנת שילוט  PVCחרוט בגודל עד
 15X30ס"מ המכיל כיתוביות עפ"י הנחיות
מתכנן

יח'

30.00

800.00

150.00

5.00

5.00

5.00

1.00

להעברה בתת פרק 03.18.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

סך הכל

4,900.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 228/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'228 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  18תקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

מהעברה

 03.18.01.0033אספקה והתקנת שילוט  PVCחרוט בגודל
 30X5ס"מ המכיל כיתוביות עפ"י הנחיות
מתכנן

סך הכל
4,900.00

יח'

1.00
4,900.00

סה"כ  03.18.01תשתיות תקשורת

תת פרק  03.18.02מתגי תקשורת
על הספק לבצע תכנון רשת מלא ויגיש תכנית
קווית ותכנית פריסה כולל הגדרת קונפיגרציה
מלאה של המתגים ,תאום התקנה בארונות
התקשורת וגישור כל הנקודות הפעילות .כל
המתגים יהיו מנוהלים מסוג 10/100/1000
רגיל או  +POEויחוברו באמצעות סיב אופטי
מסוג  S.Mבהתאם לתצורת המתגים
המפורטת להלן .כל המתגים יהיו חדשים
ומקוריים של היצרן לרבות אחריות מורחבת
 .24X7X4כמו כן כל המתגים יכללו את כל
התוכנה הנדרשת וכן את כל האביזרים
הנדרשים להתקנה בארונות ".19
 03.18.02.0002מתג ליבה -48XPORTS SFP+ 10G -
מינימום  24פורטים  +SFPהמתג יכלול:
מעבד כפול ,ספק כוח כפול ,תמיכה ב-
 STACKלחיבור ב . 40G -המתג יכלול את
כל החומרה והתוכנה הנדרשת להתקנה ב-
" 19ולחיבור אל מתגי ה -הקצה  ,הכל בהתאם
קומפ'
למפרט מתוצרתNETGEAR M4300 :

20,000.00

 03.18.02.0003מתג קצה  24 -פורטים UP LINK 10G
 POE+ 10/100/1000עם תמיכה ב-מינימום ב  - +2 SFPהספק מינימאלי של
 390Wכולל תמיכה ב . STACK -המתג יכלול
את כל החומרה והתוכנה הנדרשת להתקנה ב-
" 19ולחיבור אל מתגי ה, BACKBONE -
הכל בהתאם למפרט מתוצרתGC-728 XP:
קומפ'
NETGEAR

3,500.00

להעברה בתת פרק 03.18.02
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 229/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'229 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  18תקשורת

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

מהעברה

 03.18.02.0004מתג קצה  48 -פורטים UP LINK 10G
 POE+ 10/100/1000עם תמיכה ב-מינימום ב  - +2 SFPהספק מינימאלי של
 480Wכולל תמיכה ב . STACK -המתג יכלול
את כל החומרה והתוכנה הנדרשת להתקנה ב-
" 19ולחיבור אל מתגי ה, BACKBONE -
הכל בהתאם למפרט מתוצרתGC-752 XP:
קומפ'
NETGEAR

5,400.00

 03.18.02.0005משדר אופטי להתקנה במתגים Transceiver
 10G SFP+כולל כבל וכולל כל התוכנה
והאביזרים הנדרשים להתקנה במתגים לחיבור
אל סיבים מסוג  .SINGLE MODEהמשדר
קומפ'
יהיה מקורי מתוצרת יצרן המתגים המוצעים

370.00

 03.18.02.0006מערכת ניהול רשת לכל מערך מתגי הקצה.
המערכת תכלול את כל התוכנה והחומרה
הנדרשת לרבות שרת מתאים  .המערכת תהיה
מאותו תוצרת של יצרן המתגים הנבחר.
אופציונאלי  -מערכת ניהול מרכזעת בענן ל-
קומפ'
 36חודשים

2,500.00

 03.18.02.0007תכנון מלא של הרשת לביצוע ,התקנה ,
הגדרות ,בדיקה והפעלה מלאה כולל שירות ל-
 36חודשים באתר הלקוח כולל עדכוני תוכנה
לכל המתגים וכולל גישור כל הפורטים בדירות
קומפ'
וריכוזים.

5,000.00

סה"כ  03.18.02מתגי תקשורת

תת פרק  03.18.03מערכת WIFI
על הספק לבצע סקר אתר כולל HIT MAP
ולהגיש תכנית פריסה של היחידות ,הגדרתם,
חיבורם למתגים ,הגדרות הבקרים והפעלה
מלאה .היחידות  APוהבקר יכללו אחריות
מוצר לחומרה  Life Timeוכן אחריות מורחבת
כולל תמיכה ועדכוני תוכנה מלאים לתקופה של
 5שנים .כל היחידות  ACיכללו את כל
החומרה והתוכנה הנדרשת וכן את כל
האביזרים הנדרשים להתקנה בתקרה ,על
הקיר או בארון בהתאם לתכנון.
להעברה בתת פרק 03.18.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 230/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'230 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

03.18.03.0002

dual-band Wave 2 , 802.11abgn/ac/ax
Wireless Access Point, 4x4 MIMO,
1GIGA , PoE support. Includes Limited
 Lifetime Warranty.NETGEAR WAC540יח'

 03.18.03.0003מערכת ניהול מרכזית בענן של כל היחידות
המותקנות לרבות כל החומרה והתוכנה
הנדרשת ל 36 -חודשים

1.00

יח'

 03.18.03.0004התקנה והפעלה מלאה של כל המערכת לרבות
גישור היחידות ומגשרים ליחידות הקצה
ולמתגים ,ביצוע סקר אתר לבדיקות קליטה
בכל המתחם לפני התקנה והפקת דוח איכות
קליטה  HIT MAPבכל המתחם בהתאם
קומפ'
לדרישות רשת מריוט

1,400.00

1,400.00

7,000.00

3,000.00
1,400.00

סה"כ  03.18.03מערכת WIFI

תת פרק  03.18.04מערכת מצלמות
CCTV
על הספק לבצע תכנון והתאמת מיקום כל
המצלמות בשטח לרבות העדשות המתאימות
לכל מקום ,כיוון המצלמה ,הגדרתה במערכת
ההקלטה ומערכת השו"ב לצורך קבלת
התראות .משך ההקלטה ל  .30כל המערכת
תתאים לתקני הגננת סייבר ,באחריות הספק
להגדיר את המצלמות באופן מאובטח למניעת
צפייה לא מורשית.
 03.18.04.0002יחידת ניהול ואיכסון הקלטה מודולרית NVR
מבוססת שרת אחד או יותר ותוכנה ייעודית
לניהול ,צפייה ,הקלטה ,אחזור והפצה של
וידאו  +סאונד כולל יכולת מטריצה וירטואלית
 .המערכת תאפשר זמן הקלטה רציפה של
 30יום עם דיסק בנפח מתאים לכל המצלמות

קומפ'

 03.18.04.0003עמדת צפיה למצלמות יעודיות  .כולל מחשב
 I7עם מערכת הפעלה  W IN10מסך "LED 24
כרטיס מסך מתאים זיכרון  16GBוכל
הנדרש להפעלה מלאה של המערכת לפי
קומפ'
דרישות המפרט.

10,000.00

3,500.00

להעברה בתת פרק 03.18.04
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 231/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'231 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  18תקשורת

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

 03.18.04.0004מצלמת  IP-POEצבע מסוג 0.1 LUX IP-66
 MIN DOOM 5Mכולל  W DR, IRבמצלמה
וכולל אנליטקה להתקנה פנימית בתקרה
מונמכת או על הקיר עפ"י המפרט מתוצרת
החברותAVIGILANT , BOSCH :

יח'

 03.18.04.0005מצלמת  IP-POEצבע מסוג 5M 0.1 LUX
 DOOMעם  IRמובנה ועדשה  v.fכולל
 ,W DRמיקרופון מובנה וכולל אנליטיקה
להתקנה פנימית בתקרה מונמכת עפ"י
המפרט מתוצרת החברות, BOSCH :
AVIGILANT

יח'

 03.18.04.0006מצלמת  IP-POE 5Mצבע חיצונית LIGHT ,
 LUX 0.01 LOWמסוג צינור עם  IRמובנה
ועדשה  v.fלהתקנה חיצונית  IP-67כולל
אנליטקה פנימית לזיהוי תנועת אדם במרחק
של  50מ' לפחות עפ"י המפרט מתוצרת
החברותAVIGILANT , BOSCH :

יח'

 03.18.04.0007התקנה חיווט והפעלה של כל המערכת
קומפלט כולל חיבור כל המצלמות אל מערכת
ניהול צפיה והקלטה ,תכנות מלא והדרכת
משתמשים

קומפ'

1,100.00

1,500.00

3.00

1,600.00

4,800.00

3,000.00

סה"כ  03.18.04מערכת מצלמות CCTV

4,800.00

סה"כ  03.18תקשורת
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

11,100.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 232/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'232 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  23כלונסאות יצוקים באתר

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.23כלונסאות יצוקים באתר
תת פרק  03.23.01כלונסאות
בצוע הכלונסאות כולל פינוי עודפי עפר
ופסולת למקום שפך מורשה  .בצוע
הכלונסאות כולל במחירם בדיקות סוניות .
 03.23.01.0020כלונס בנטונייט בקוטר  60ס"מ ולעומקים
שונים ..ב.40-

מטר

440.00

385.00

169,400.00

 03.23.01.0040צנורות בקוטר " 2עבור בדיקה אולטרה סונית
כולל מילויים במים וסגירתם בפח בסיום
העבודות .

מטר

100.00

55.00

5,500.00

 03.23.01.0050כלוב זיון בקטרים ואורכים שונים

טון

8.00

5,580.00

44,640.00

סה"כ  03.23.01כלונסאות

219,540.00

סה"כ  03.23כלונסאות יצוקים באתר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

219,540.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 233/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'233 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  34מתקני מתח נמוך

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.34מתקני מתח נמוך
תת פרק  03.34.01מערכות גילוי וכיבוי
אש
 03.34.01.0020גלאי עשן יוניזציה לעבודה עם רכזת ממוענת
העומד בדרישות התקן להתקנה לתקרה
מונמכת או תקרת בטון או בלוח חשמל.

יח'

5.00

700.00

3,500.00

 03.34.01.0070צופר למערכת גילוי אש  110dbעם נצנץ
להתקנה חיצונית עה"ט.

קומפ'

1.00

800.00

800.00

 03.34.01.0071יחידת הפעלה ) (OUTPUT O.Pשל רכזת
גילוי האש מחוברת במעגל הגלאים.

יח'

3.00

350.00

1,050.00

 03.34.01.0072כנ"ל אך יחידת התראה ).(INPUT I.P

יח'

1.00

350.00

350.00

 03.34.01.0080מיכל כיבוי לגז ,עבור כמות במשקל  2ליברות,
כולל מערכת הפצת גז ,שסתום הפעלה ,שעון
לחץ ותושבת התקנה מתאימה קומפלט.

קומפ'

1.00

4,500.00

4,500.00

 03.34.01.0090מילוי גז כיבוי  FM-200במיכל כיבוי עבורו
משולם בנפרד.

ק"ג

2.00

400.00

800.00

 03.34.01.0100חיווט מושלם למערכת גילוי וכיבוי האש
בהתאם לתכניות בכבל תקני למערכות הנ"ל
ומותקן בצנרת ו/או בסולמות/תעלות כבלים
עבורם משולם בנפרד ,כולל כל עבודות וחומרי
העזר קומפלט.

קומפ'

1.00

2,500.00

2,500.00

 03.34.01.0110בדיקת המתקן ע"י מכון התקנים.

קומפ'

1.00

750.00

750.00

סה"כ  03.34.01מערכות גילוי וכיבוי אש

14,250.00

סה"כ  03.34מתקני מתח נמוך
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

14,250.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 234/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'234 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.40פיתוח נופי
תת פרק  03.40.21טיח חוץ
 03.40.21.0040טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות:
הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת ושכבה
עליונה זרוקה בכף על בסיס צמנט לבן

מ "ר

155.00

155.00

סה"כ  03.40.21טיח חוץ

24,025.00
24,025.00

תת פרק  03.40.50מילוי מובא ,מצעים
והידוק
הערות .1 :מילוי או מצע מתערובת - CLSM
ראה בסעיפים .2 .57.206.0030-0040
מחירי עבודות מילוי מובא )מסוגים שונים(
כוללים הובלה ממרחק של עד  30ק"מ.
 03.40.50.0013מילוי מובא מחומר מסוג  A-6עד A-6-7
)גודל  ,(5לרבות פיזור בשכבות של  20ס"מ
והידוק

מ"ק

9,350.00

53.00

495,550.00

 03.40.50.0090מצע סוג א' ,לרבות פיזור בשכבות של 20
ס"מ והידוק לא מבוקר ,המצע יסופק
ממחצבה מאושרת .המחיר הינו לכמות של
עד  250מ"ק

מ"ק

135.00

160.00

21,600.00

 03.40.50.0205הידוק רגיל של שתית )קרקעית חפירה( ו/או
פני קרקע טבעיים

מ "ר

2,650.00

3.50

9,275.00

 03.40.50.0220הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו
בשכבות של  20ס"מ) ,המילוי נמדד בנפרד(

מ"ק

9,350.00

9.00

84,150.00

 03.40.50.0230תוספת למצעים מהודקים )בהידוק לא
מב ו קר ( עב ור ה י ד ו ק מב ו קר

מ"ק

9,350.00

2.50

23,375.00
633,950.00

סה"כ  03.40.50מילוי מובא ,מצעים והידוק

תת פרק  03.40.53ריצוף באבנים
משתלבות
 03.40.53.0574ריצוף באבנים משתלבות בעובי  7ס"מ ,דגם
"הרובע" או ש"ע במידות  10/40ס"מ ,לרבות
חול  5ס"מ )לא כולל מצע( ,בגוון לבן )סופר
סטון( ו/או גווני קוקטייל

מ "ר

670.00

178.00

סה"כ  03.40.53ריצוף באבנים משתלבות

119,260.00
119,260.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 235/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'235 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  03.40.54אבני שפה וגן ,אבני
תיחום
 03.40.54.0605אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד
ומשענת בטון ,בגוון צבעוני  -על בסיס מלט
לבן בגמר מסותת

מטר

105.00

108.00

סה"כ  03.40.54אבני שפה וגן ,אבני תיחום

11,340.00
11,340.00

תת פרק  03.40.61קירות תומכים מבטון
ובלוקי בטון
 03.40.61.0010חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך ,בעומק
עד  2מ '

מ"ק

 03.40.61.0061יסוד עובר מבטון ב 30-לקיר תומך ,בעובי
 20ס"מ ורוחב מעל  1מ' .המחיר כולל זיון
)לפי  60ק"ג למ"ק(

מ"ק

 03.40.61.0091קיר תומך מבטון מזויין ב 30-גלוי מצד אחד,
בעובי  20ס"מ ובגובה עד  2מ' ,לרבות
תפרים ונקזים .המחיר כולל עיבוד ראש הקיר
וזיון )לפי  60ק"ג למ"ק(

מ"ק

120.00

30.00

93.50

57.00

1,530.00

1,750.00

סה"כ  03.40.61קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

6,840.00

45,900.00

163,625.00
216,365.00

תת פרק  03.40.62עמודים
 03.40.62.0101עמודי בטון ב) 30-שקיעה " ,5חשיפה (2-4
יצוקים בתוך קירות בניה  20ס"מ ,חתך
העמוד  20/30ס"מעמודי בטון עבור הקיר
האקוסטי.

מ"ק

5.00

1,510.00

סה"כ  03.40.62עמודים

7,550.00
7,550.00

תת פרק  03.40.67קירות אקוסטיים
 03.40.67.0020קירות אקוסטיים מבלוקי בטון מסוג
"ארכיטקטוני דקוספליט מבוקע" תוצרת
"בלוק אמריקה" או ש"ע חוסמי רעש במידות
 20/20/40ס"מ או  22/20/40ס"מ בנויים בין
עמודיבטון )נמדדים בנפרד( לרבות יציקת
בטון בבלוקי חגורה

מ "ר

185.00

420.00

סה"כ  03.40.67קירות אקוסטיים

77,700.00
77,700.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 236/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'236 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  03.40.80מסלעות גנניות
 03.40.80.0060שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים,
טבעיים וקשיחים ,בנפח כ 0.5 -מ"ק ,לרבות
חפירה לצורך הנחת תושבת לסלעים .מרווח
בין הסלעים עד  0.5מ' ,במילוי קרקע
מקומיתבעובי  20ס"מ

מטר

26.00

220.00

5,720.00

סה"כ  03.40.80מסלעות גנניות

5,720.00

סה"כ  03.40פיתוח נופי

1,095,910.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 237/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'237 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  41גינון והשקיה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.41גינון והשקיה
תת פרק  03.41.11עיבוד הקרקע ואדמת
גן
 03.41.11.0020עיבוד הקרקע לעומק  20ס"מ ,לרבות הפיכת
הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני
סופי ,באדמות קלות ובינוניות ,בחלקה אשר
שטחה מעל  250מ"ר

מ "ר

450.00

4.80

2,160.00

 03.41.11.0040קומפוסט לשטחים שגודלם מעל  250מ"ר
)בכמות של כ 25-מ"ק לדונם(

מ"ק

35.00

230.00

8,050.00

 03.41.11.0100חריש לעומק  25ס"מ ,לרבות יישור השטח

מ "ר

1,620.00

4.50

7,290.00

 03.41.11.0210אדמה גננית ,לרבות פיזור בשטח  -בכמויות
גדולות מעל  20מ"ק

מ"ק

500.00

70.00

35,000.00
52,500.00

סה"כ  03.41.11עיבוד הקרקע ואדמת גן

תת פרק  03.41.20נטיעה
 03.41.20.0030נטיעת שתילים גודל מס'  1) 3ליטר(

יח'

 03.41.20.0190עצים ממיכל ) 100ליטר( "גודל  "9בקוטר
גזע " 3מדוד  0.3מ' מפני הקרקע ,לרבות זוג
סמוכות מחוטאות ו 50 -ליטר קומפוסט לעץ

יח'

1,550.00

89.00

15.00

600.00

סה"כ  03.41.20נטיעה

23,250.00

53,400.00
76,650.00

תת פרק  03.41.30שתילת דשא והנחת
דשא סינטטי
 03.41.30.0010הכנת שטח למדשאה )מעל  250מ"ר( ,לרבות
קומפוסט ,דישון ויישור סופי

מ "ר

1,220.00

9.00

10,980.00

 03.41.30.0030מרבדי דשא )מעל  250מר( ,מזן קיקויו או
טיפוואי לרבות טיפול  30יום

מ "ר

1,220.00

26.00

31,720.00

סה"כ  03.41.30שתילת דשא והנחת דשא סינטטי

42,700.00

סה"כ  03.41גינון והשקיה

171,850.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 238/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'238 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  42ריהוט חוץ

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.42ריהוט חוץ
תת פרק  03.42.41אשפתונים ומסתורי
אשפה
 03.42.41.0011אשפתון גליל מבטון בגובה  77ס"מ ,קוטר
 37ס"מ ,עומק  30ס"מ

יח'

4.00

1,030.00

4,120.00

סה"כ  03.42.41אשפתונים ומסתורי אשפה

4,120.00

סה"כ  03.42ריהוט חוץ
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

4,120.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 239/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'239 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  44גידור

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.44גידור
תת פרק  03.44.12גדרות מוסדיות
מפרופילי פלדה
הערות .1 :הגדרות מגולוונות באבץ חם
לאחר הייצור לפי ת"י  918וצבועות בתנור,
לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות
וגובה הגדרות .2.המחירים שלהלן מתייחסים
לביצוע עבודות גדרות או מעקות שאורכם
הכולל )מסוגים שונים( הינו  50מ"א לפחות.
 03.44.12.0060גדר דגם "ציון משופר" או ש"ע בגובה  2.3מ'
עשויה מפרופילים ניצבים  25/25/1.5מ"מ
במרווח של  99מ"מ ,שני פרופילים אופקיים
 60/40/2מ"מ ,ועמודים מפרופיל 0/280/4
מ"מ כל  3.05מ' ,לרבות יסודות בטון בודדים

מטר

110.00

480.00

סה"כ  03.44.12גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

52,800.00
52,800.00

תת פרק  03.44.22מעקות לבניה פרטית
ורוויה
 03.44.22.0010מעקה דגם "כנרת" או "גדרה" או ש"ע עם
עמודי פלדה מפרופיל  50/50/2מ"מ כל 2.0
מ' ובגובה  1.05מ' וניצבים מפרופילים
 20/20/1.5מ"מ ובמרווח של  99מ"מ
המחובריםלפרופילים אופקיים  50/25/2מ"מ,
לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים
עיוורים ויסודות בטון בודדים

מטר

120.00

370.00

סה"כ  03.44.22מעקות לבניה פרטית ורוויה

44,400.00
44,400.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 240/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'240 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  44גידור

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  03.44.31שערים מפרופילי
פלד ה
 03.44.31.0022שער דו-כנפי מגולוון דגם "דו כנפי ערן" או
"צבר" או ש"ע במידות  450-470/200ס"מ,
מסגרת הכנף מפרופיל  60/40/2.2מ"מ,
ניצבים מפרופיל  25/25/1.5מ"מ במרווח של
 99-100מ"מ ,לרבות עמודים מפרופיל
 100/100/3.2מ"מ ,מנעול תלייה ,בריחים
לקרקע ויסודות במידות  80/80/80ס"מ 2
שערים במידות  220/2001שער במידות
440/200

יח'

3.00

7,700.00

23,100.00

סה"כ  03.44.31שערים מפרופילי פלדה

23,100.00

סה"כ  03.44גידור

120,300.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 241/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'241 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  51סלילת כבישים ורחבות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.51סלילת כבישים ורחבות
תת פרק  03.51.10עבודות הכנה ופירוק
 03.51.10.0026כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0
מ' מעל פני הקרקע הינו מעל  20ס"מ ועד 30
ס"מ וגובהם עד  6.0מ' )כופר ע"ח המזמין(

יח'

11.00

270.00

2,970.00

 03.51.10.0401פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8
ס"מ ועד  20ס"מ

מ "ר

670.00

18.00

12,060.00

מטר

200.00

16.00

3,200.00

 03.51.10.0440פירוק אבני שפה ופנויין

18,230.00

סה"כ  03.51.10עבודות הכנה ופירוק

תת פרק  03.51.63מעבירי מים )מובל
סגור( ותעלות
 03.51.63.0200מעבירי מים )מובל סגור( ארגזיים ,מבטון
מזוין ב 30-במידות  1.50/1.50מ' .המחיר
כולל זיון )לפי  80ק"ג/מ"ק(

מ"ק

5.00

1,850.00

9,250.00

סה"כ  03.51.63מעבירי מים )מובל סגור( ותעלות

9,250.00

סה"כ  03.51סלילת כבישים ורחבות
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

27,480.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 242/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'242 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  03.70שלב ג' -בריכה
חיצונית-מערכות לבריכה
תת פרק  03.70.01צנרת ואביזרים בגוף
בריכה חיצונית
 03.70.01.0010צנרת למים מסוננים מ P.V.C. -בהדבקה
בקוטר " 160 ) 6מ"מ( בגוף הבריכה כנידרש
בתכניות ובמיפרט.

מטר

 03.70.01.0020צנרת למים מסוננים מ P.V.C. -בהדבקה
בקוטר " 110 ) 4מ"מ( בגוף הבריכה בריצפה
כולל הסתעפויות כנידרש בתכניות ובמיפרט.

מטר

 03.70.01.0030צנרת למים מסוננים מ P.V.C. -בהדבקה
בקוטר עד  90מ"מ בגוף הבריכה בריצפה
כולל רוכבים ויציאות למפזרים כנידרש
בתכניות ובמיפרט.

מטר

 03.70.01.0040צנרת הורקה לבריכת השחיה מקטע שלם של
צינור עם עובי דופן מוגדל פלסטי
"מרים"בקוטר עד " 6עם גימור כנדרש בפרט
בתכניות עד קו ראשי.

מטר

 03.70.01.0050צנרת מי גלישה בקוטר " 8לפי פרט
כנדרש בתכניות עם  4זקיפים בקוטר " .4

קומפ'

4.00

135.00

120.00

4.00

2.00

280.00

220.00

195.00

280.00

850.00

1,120.00

29,700.00

23,400.00

1,120.00

1,700.00

 03.70.01.0080מפזרים למי סינון בקוטר " 2בדופן ובריצפת
הבריכה ללא פינות חדות מתוצרת M.T.S
כרום ניקל או ש"ע מאושר כולל התחברות
ל ק ו הר אש י .

יח'

76.00

300.00

22,800.00

 03.70.01.0090נקודות איסוף מי גלישה " 4לפי פרט מאושר

יח'

8.00

300.00

2,400.00

 03.70.01.0100תוספת מפזר נוסף למי סינון בקוטר " 2בקיר
הבריכה תוצרת  M.T.S.מכרום ניקל כנ"ל.

יח'

4.00

300.00

1,200.00

 03.70.01.0110תוספת מאסף מי גלישה תוצרת M.T.S.
מכרום ניקל " 6קוטר ירידה .

יח'

1.00

300.00

300.00

 03.70.01.0130מכסה רשת  50/50מנירוסטה  316כולל
מסגרת נירוסטה לפי פרט לבור הרקה

יח'

2.00

1,250.00

סה"כ  03.70.01צנרת ואביזרים בגוף בריכה חיצונית

2,500.00
86,240.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 243/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'243 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  03.70.02צנרת בין הבריכה
חיצונית לחדר המכונות
 03.70.02.0010צנרת גלישה " 8מ  P.V.Cבהדבקה כולל
תמיכות בלתי מחלידות וספחים,זויות ,טה
ואוגנים עיורים.

מטר

40.00

320.00

12,800.00

 03.70.02.0020צנרת גלישה " 6כנ"ל

מטר

4.00

280.00

1,120.00

 03.70.02.0030צנרת הרקה בקוטר " 6בהדבקה כולל זויות ו
" "Tואוגנים עיורים.

מטר

50.00

280.00

14,000.00

 03.70.02.0040צנרת מים מסוננים בקוטר " 4מP.V.C -
בהדבקה כולל זויות ו" "Tכפי שיידרש.

מטר

20.00

280.00

5,600.00

 03.70.02.0050צנרת מים מסוננים בקוטר " 6כנ"ל בהדבקה
כולל זוויות ו "ט" כפי שיידרש

מטר

40.00

340.00

13,600.00
47,120.00

סה"כ  03.70.02צנרת בין הבריכה חיצונית לחדר המכונות

תת פרק  03.70.03ציוד סינון לבריכה
חיצונית
בחדר מכונות יעשה שימוש באביזרי ""T
בלבד לכל זויות ,הסתעפויות בקטרים ""4
ומעלה.
 03.70.03.0020מערכת לאיסוף מי הגלישה ומיחזורה
המורכבת עם כל השרוולים ביציקה מ PVC
עם בקרת מפלס המים אולטראסוני  ,בקרת
הוספת מים טריים עם ברז חשמלי וכל
האביזרים וצנרת כנידרש בתוכניות .בריכת
הבטון ע"י אחרים אך כולל התחברות להכנות
שרוולים בבטון ורשת נירוסטה ביניקה.
במחיר נכללת גם תאורה מוגנת למיכל.

קומפ'

 03.70.03.0030אספקה והצבה במקום של מסנן דיאטומי
בקוטר  110ס"מ מותאם ל  380נרות
טנדרטים עם עין הצצה בקוטר "2 X 4
,פתח מילוי " 4והרקה " 2לרבות כל הכניסות
יציאות מאוגנות עם פלנג' לרבות טיפול
בהברקה במפעל גבעת חיים.

קומפ'

1.00

2.00

9,500.00

60,000.00

להעברה בתת פרק 03.70.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

9,500.00

120,000.00

129,500.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 244/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'244 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
129,500.00

 03.70.03.0040אספקה הצבה במקום של מסנן שיער כולו
מנירוסטה  316כולל טיפול להברקה כנידרש
בתוכניות הפרט בקוטר  50ס"מ עם סידור
לפתיחה מהירה ,רשת עם חורים בקוטר 4
מ"מ לשליפה לרבות הברקה כנ"ל.

קומפ'

1.00

10,000.00

10,000.00

 03.70.03.0050אספקה והצבה במקום של משאבת סיחרור
צנטריפוגלית מותאמת עד  66מ"ק/שעה כנגד
 15מטר עומד מים עם מנוע  7.5כ"ס
לפחות תוצרת המאיץ או ש"ע מאושר
להעמדה אנכית כולל צביעה מיוחדת אפוקסי
נגד חלודה בגוף המאיץ ולפחות שנתיים
אחריות מפני קורורזיה לגוף המשאבה כולה .

קומפ'

3.00

9,500.00

28,500.00

 03.70.03.0060ברז ניתוק מאוגן בקוטר ".4

יח'

12.00

800.00

9,600.00

 03.70.03.0070ברז ניתוק מאוגן ".6

יח'

6.00

1,100.00

6,600.00

 03.70.03.0080ברז ניתוק " 8מאוגן

יח'

4.00

1,600.00

6,400.00

 03.70.03.0090ברז ניתוק על קו שטיפה " 2קוטר

יח'

4.00

180.00

720.00

 03.70.03.0100אל חוזר מאוגן "4

יח'

6.00

600.00

3,600.00

 03.70.03.0110אל חוזר מאוגן "6

יח'

2.00

900.00

1,800.00

 03.70.03.0120קטע מאוגן מ  P.V.Cבאורך המותאם
להתקנה של מד ספיקה דיגיטלי על קו בקוטר
".6

קומפ'

 03.70.03.0130אספקה והתקנה מד ספיקה דיגילי על קו
בקוטר " 6למדידת ספיקת המים ביציאה
מהמסננים.

קומפ'

1.00

1.00

550.00

3,200.00

550.00

3,200.00

 03.70.03.0140קטע צינור מאוגן בקוטר " 6עם מופות לחיטוי
כולו מ  P.V.Cבאורך  1מ' לרבות כניסות
לכימיקלים עם חדירה עד למרכז הצינור ועם
ברזי ניתוק ואל חוזרים בקוטר "-1/2שלוש
חדירות לפחות מורחקות זו מזו.

קומפ'

1.00

800.00

800.00

 03.70.03.0150קטע מאוגן עם ברז ניתוק " 6ועם שתי
יציאות לחימום  110מ"מ

קומפ'

1.00

1,200.00

1,200.00

להעברה בתת פרק 03.70.03
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

202,470.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 245/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'245 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
202,470.00

 03.70.03.0160צינור מ  P.V.Cבהדבקה בקוטר " 4בחדר
המכונות עם הסתעפויות ותמיכות
מיקצועיות.

מטר

40.00

210.00

8,400.00

 03.70.03.0170צינור מ  P.V.Cבהדבקה בקוטר " 6בחדר
המכונות כנ"ל.

מטר

30.00

260.00

7,800.00

 03.70.03.0180צינור מ  P.V.Cבהדבקה בקוטר " 8בחדר
המכונות כנ"ל.

מטר

10.00

310.00

3,100.00

 03.70.03.0190התקנה מושלמת של כל ציוד סינון לצנרת
ולאביזרים כנידרש בסכימה הידראולית
קומפלט לסינון הבריכה על בסיס תוכנית
חדר מכונות לביצוע שיוכן ע"י הקבלן לאישור
מר אש .

קומפ'

 03.70.03.0200שירות,וויסות ואחריות למשך שנה אחת מיום
מסירת המיתקן כולל השלמות לכל המערך
הסינון וחיטוי לבריכה הראשית לרבות הכנת
תיק הוראות הפעלה ואחזקה לפי הנידרש ע"י
התקנות האחרונות של משרד הבריאות
קומפלט.סעיף זה כולל גם הכנת תוכניות
עבודה מפורטות מראש ב ק:מ  1:25לחדר
המכונות.

קומפ'

 03.70.03.0210פרופיל פלדה  160 Iמ"מ יחד עם מתקן
הרמה עם וו ושרשת להרמת מיכסים ל זוג
מסננים הדיאטמים .הפרופיל באורך 280
ס"מ לפחות מחובר לתיקרה עם ברגי פיליפס
ועם פלח המרותכים לפרופיל . I

קומפ'

1.00

1.00

1.00

14,500.00

3,500.00

5,500.00

סה"כ  03.70.03ציוד סינון לבריכה חיצונית

14,500.00

3,500.00

5,500.00
245,270.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 246/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'246 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  03.70.04מערכות חשמל לסינון
חיטוי וחימום לבריכה חיצונית
 03.70.04.0010לוח חשמל למערך הסינון וחיטוי לבריכה
חיצונית עם המערכות הסינון חיטוי וחימום
עם כוח ,פיקוד ובקרה וכולל וולטמטר ראשי,
אמפרמטר לכל מנוע ,כבלים לשיפור כפל
ההספק ,מונה מודולרי לקואט"ש' )DELTA
של ( ABBוכל כנידרש במפרט הטכני ויאושר
בתוכניות העבודה שיוגשו לאישור מראש עם
ציוד קלוקנר מילר.הלוח כולל בקר ממוחשב
המאפשר הפעלה לפי תפ"מ מוגדר ומאושר
מר אש .

קומפ'

 03.70.04.0020מערכת בקרה ממוחשבת למערך סינון
וחיטוי ולחימום לבריכה חיצונית כתוספת
למערכת של בריכה מקורה.

קומפ'

 03.70.04.0030אינסטלציה חשמלית מושלמת למערך הסינון
של בריכה חיצונית בהתקנה גלויה בתעלות
.P.V.C.או צינורות משורינים כנידרש
במיפרט ובתוכניות.

קומפ'

1.00

1.00

1.00

28,500.00

22,000.00

5,500.00

28,500.00

22,000.00

5,500.00

 03.70.04.0040אינסטלציה חשמלית לכל מערך החיטוי
הכולל בין מערכות הבקרה והמשאבות
המינון לבין לוחות החשמל בחדר המכונות
עם כל ההכנות הנידרשות הכוללות את כל
מרכיבי ההגנה המשולשת לבריכות מקורות
 +פעוטות לרבות קו מסוכך לחיבור למחשב
המשרדי כנ"ל.

קומפ'

1.00

4,500.00

4,500.00

 03.70.04.0050אינסטלציה חשמלית לכול מערך החימום
לבריכה חיצונית כנ"ל.

קומפ'

1.00

3,500.00

3,500.00

 03.70.04.0060אינסטלציה להעברת תקלות מחדר מכונות
אל משרד מנהל למקום שעוד יקבע כולל
פירוט לסוג הקלה דרך קו מסוכך למחשב
שבמשרד המנהל.

קומפ'

1.00

5,500.00

סה"כ  03.70.04מערכות חשמל לסינון חיטוי וחימום לבריכה חיצונית

5,500.00
69,500.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 247/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'247 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר

סך הכל

תת פרק  03.70.05מערכות חיטוי לבריכה
חיצונית
הקדמה:בחדר המכונות במרכז הספורט
מתוכננות מערכות של בקרים זהים לכל
הבריכות .מיקומן של הבקרות בחדר מכונות
כך שיאפשר למחזר את מי הטעימה בזרימה
גרביטציונית למיכל איסוף מי גלישה היעודי
של כל בריכה!
הבקר יהיה מצוייד במיקרופוססור חדיש עם
כרטיסים אורגינליים של היצרן מותאמים
לעבודה עם הסנסורים המפורטים בהמשך
נתונים במבנה אטום  IP 65עמיד באוירה
קורוזיבית השוררת בחדר המכונות )לוחות,
אדי כלור ,חומצה וכיו"ב(
הבקר חייב למדוד ולפקד על הפרמטרים כמו
 PHבתחום  ,14-0כלור ישיר מ  0עד 10
 ,PPMרדוקס מ 0עד  MV 2000ומדידת
טמפרטורה מ  0עד  100מע' צלסיוס בדיוק
של  0.1מעלה.
קריאת הכלור הישיר והרדוקס חייב להיות
עם פיצוי בהתאם לרמת  PHוטמפרטורת
המים .הסנסור לכלור חופשי חייב להיות
בשיטה אמפרומטרית ) פלטינה /נחושת ( עם
סידור לניקוי עצמי ובעלת אורך חיים של 3
שנים לפחות באחריות .הסנסור לרדוקס יהיה
מזכוכית עם מילוי באלקטרוליט הניתן
לחידוש כולל כבל קואקסיאלי עם סיכוך כפול
.
המערכת חייבת לאפשר הפעלה לפי בחירת
איש האחזקה בשלוש אפשרויות:א-
 ON/OFFב -באופן פרופורציונלי)(PID
ובאופן משולב  ON/OFFעם
פרופורציונליכנ"ל.שקעים ומתגים יאפשרו
עבודה בכל שילוב של חומרים אוטומטית ו/או
ידנית בהתקנה והסרה נוחה ובטוחה עם
מפסק ראשי.

להעברה בתת פרק 03.70.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 248/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'248 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

מהעברה

תהייה התראה המשולבת באזעקה במיקרה
של סטייה מגבולות המותרים של הפרמטרים
הנימדדים .המתקן יצוייד בריליים לפחות
שניים לכל פרמטר ושני ממסרים אחד גבוהה
ואחד נמוך לפרמטרים הנימדדים לצורך
ההתראה.
על קו מי הטעימה יותקן מפסק זרימה על
מנת להפסיק את פעולת המשאבות המינון
כאשר אין זרימה על מי הטעימה במשולב עם
נורית המראה תקינות הזרימה.
צנרת למי טעימה להבטחת זרימה קבועה
לדגימה שכולל בין היתר ווסת לבקרת
הזרימה ,פורק ,צינור עוקף,פילטר גס ,פילטר
פחם לכיול מד כלור )כיול  (0וכל יתר אביזרי
דגימה הכל מותקן על גבי לוח  P.V.Cומחווט
באופן מיקצועי ומסודר .תהייה אופציה
להתחברות הן לאוגר נתונים והן למחשב עם
מודם על מנת לאפשר תיקשורת מרחוק עם
בקר להעברת איפורמציה ופקודות לשני
הכיוונים.
 03.70.05.0110לוח בקרה מהדגם החדש של מערכת החיטוי
לבריכה הכולל בקר פרופורציונלי לכלור
ול PH-כולל סידור לשימוש בכלור נוזלי
ולכלור גאזי ואפשרות להפעלה ידנית ו/או
אוטומטית כולל שליטה על שתי משאבות
מינון לכלור ואחת לחומצה.הבקר יהיה
מתוצרת בלו איי כמשווק ע"י הידרופארם או
ש"ע לקריאה ישירה

קומפ'

1.00

26,500.00

26,500.00

של כלור וכלור נותר בנוסף ל  PHורדוקס
דגם בלו איי מהדורה החדשה .מתאם כולל
מד עכירות אינטגרלי כנידרש ע"י משרד
הבריאות ובאישורו ע"י העברת נתונים
באינטרנט .
 03.70.05.0130משאבת מינון לכימיקלים להזרמת כלור נוזלי
בהספק  20ליטר שעה תוצרת  JESCOדגם
 MINDOS-A-24עם כל הצנרת לשאיבה
והזרקה קומפלט כולל אנטי סיפון.

קומפ'

2.00

3,800.00

להעברה בתת פרק 03.70.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

7,600.00
34,100.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 249/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'249 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
34,100.00

 03.70.05.0140משאבת מינון לחומצה או כלור נוזלי בהספק
 10ליטר שעה כנ"ל דגם .JESCO MK-12

קומפ'

 03.70.05.0150ערכת מגן הכוללת מסכה ,ציוד ובגדי מגן,
ערכת תיקונים,אמוניה לגילוי דליפה ,שילוט
וכל ההנחיות והוראות כנידרש ע"י משרד
הבריאות בהוראותיהם האחרונות קומפלט

קומפ'

 03.70.05.0160אמצעי למניעת חדירת חומרי חיטוי לבריכה
באופן לא מבוקר בעת הפסקת הסינון כולל
חיווט חשמלי ומפסיק זרימה ואביזרים
לניתוק צנרת הכימיקלים להבטחה מוחלטת
כפוף לאישור המתכנן ולדרישות המעודכנות
של משרד הבריאות

קומפ'

 03.70.05.0170גלאיי כלור בעל רגישות גבוהה מאושר ע"י
משרד הבריאות כולל סולונואיד להפעלת מים
דרך מפזרים לשטיפת הכלור הדולף כנידרש
בתוכניות דגם OLDHAM CTX50

קומפ'

 03.70.05.0180כל הצנרת היניקה מחומר פלסטי בין
המיכלים למנות יומיות עם אמבטיה יעודי
לכל בריכה )כלול במחיר הסעיף ( לבין
משאבות מינון הסמוכות לרבות תמיכה
רצופה ברשת בלתי מחלידה.

קומפ'

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2,200.00

1,100.00

2,500.00

6,500.00

2,000.00

2,200.00

1,100.00

2,500.00

6,500.00

2,000.00

 03.70.05.0190מתקן לביקורת על עכירות המים דגם 8220
 GLI 95Tש"ע מאושר ע"י משרד בריאות
ומתואר במיפרט.לפי הוראה נוספת בלבד.

קומפ'

1.00

7,500.00

7,500.00

 03.70.05.0250ברז סולונואידי על קו כלור הנוזלי

יח'

1.00

300.00

300.00

 03.70.05.0260ברז סולונואידי על קו חומצה כנ"ל

יח'

1.00

300.00

300.00

 03.70.05.0270סט ג'ריקנים למנה יומית לבריכה גדולה
לכלור ולחומצה

קומפ'

1.00

400.00

400.00

 03.70.05.0280סט גריקנים כנ"ל אך בנפחים קטנים
בהתאמה עם אמבטיה.

קומפ'

1.00

200.00

200.00

להעברה בתת פרק 03.70.05
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

57,100.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 250/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'250 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 03.70.05.0290שירות,וויסות ואחריות למשך שנה אחת מיום
מסירת המיתקן החיטוי כולל הכנת תיק
הוראות הפעלה ואחזקה לפי הנידרש ע"י
התקנות האחרונות של משרד הבריאות
קומפלט.המסירה כוללת שילוט מעודכן
כנדרש ע"י איכות הסביבה לכל הכימיקלים
וחתימה של בודק מוסמך שהמתקן עומד בכל
דרישות הבטיחות.

סך הכל
57,100.00

קומפ'

1.00

4,500.00

סה"כ  03.70.05מערכות חיטוי לבריכה חיצונית

4,500.00
61,600.00

תת פרק  03.70.06מערכת בקרה
ממוחשבת למערכות סינון וחיטוי עבור
בריכה חיצונית
 03.70.06.0030תוספת של מערכת הבקרה עבור בריכה
חיצונית לתוכנה לבקרת המקורה כולל
הרחבה וההשלמות הנדרשות.

קומפ'

1.00

15,500.00

סה"כ  03.70.06מערכת בקרה ממוחשבת למערכות סינון וחיטוי עבור בריכה חיצונית

15,500.00
15,500.00

תת פרק  03.70.07השלמת מילוי חצי
אוטומטית של אדמה דיאטומית לבריכה
חיצונית
 03.70.07.0010תוספת והשלמה של מערכת מילוי אדמה
דיאטומית כנדרש בתוכנית ההידראולית גם
עבור בריכה חיצונית

קומפ'

 03.70.07.0020צנרת בקוטר  63מ"מ בין מיכל לבין כל
המסננים כולל ברזי ניתוק בהתאם לתוכנית
ההדראולית

קומפ'

1.00

1.00

2,500.00

3,500.00

2,500.00

3,500.00

סה"כ  03.70.07השלמת מילוי חצי אוטומטית של אדמה דיאטומית לבריכה חיצונית

6,000.00

סה"כ  03.70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

531,230.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 251/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'251 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק 99 99

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק 99 03.99
03.99.0001

בניית דק עץ מסוג אורן פיני

מ "ר

100.00

550.00

55,000.00

03.99.0005

הקצב השקייה

מ "ר

500.00

80.00

40,000.00

95,000.00
3,662,860.00

סה"כ 99 03.99
סה"כ  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 252/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'252 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  04.02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  04.02.01עבודות בטון יצוק
באתר במבנים ומתקנים
מ"ק

 04.02.01.9520בטון מזויין ב30-

1.00

1,757.00

1,757.00

סה"כ  04.02.01עבודות בטון יצוק באתר במבנים ומתקנים

1,757.00

סה"כ  04.02עבודות בטון יצוק באתר
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

1,757.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 253/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'253 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  04.08מתקני חשמל
תת פרק  04.08.01מובילים
 04.08.01.0010צינור פלסטי שרשורי ירוק רב שכבתי בקוטר
 80מ"מ.

מטר

560.00

25.00

14,000.00

 04.08.01.0020צינור כנ"ל ,אך בקוטר  50מ"מ.

מטר

200.00

42.00

8,400.00
22,400.00

סה"כ  04.08.01מובילים

תת פרק  04.08.02כבלים ומוליכים
 04.08.02.0010כבל מסוג  N2XYבחתך  3X2.5ממ"ר
מושחל בצינור עבורו משולם בנפרד מונח
בתעלה בקרקע ,בחפירה עבורה משולם
בנפרד .כולל חיבור הקצוות ,בכל עמוד או גוף
תאורה.

מטר

500.00

25.00

12,500.00

 04.08.02.0020כבל כנ"ל ,אך בחתך  4X16ממ"ר.

מטר

1,000.00

80.00

80,000.00

 04.08.02.0030מוליך נחושת גלוי שזור בחתך  35ממ"ר מונח
בקרקע בחפירה עבורה משולם בנפרד,
במקביל לכבלי ההזנה.

מטר

1,750.00

30.00

סה"כ  04.08.02כבלים ומוליכים

52,500.00
145,000.00

תת פרק  04.08.03חפירות יציקות ובניות
 04.08.03.0010חפירת ו/או חציבת תעלות לכבלים ברוחב 40
ס"מ בעומק  90ס"מ לרבות מצע חול ,סרטי
סימון ,כיסוי ,הידוק והחזרת המצב לקדמותו
בסוף העבודה כמפורט.

מטר

 04.08.03.0020תא בקרה טרומי בקוטר  80ס"מ ובעומק
עד  100ס"מ לרבות מכסה ) B125לפי ת"י
 (489לרבות מסגרת ,סגר ורצפת חצץ בעובי
 15ס"מ.

יח'

550.00

2.00

45.00

900.00

סה"כ  04.08.03חפירות יציקות ובניות

24,750.00

1,800.00
26,550.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 254/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'254 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  08מתקני חשמל

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  04.08.05לוחות חשמל
 04.08.05.0010מבנה לוח חשמל ראשי עשוי ארון פיברגלס
משוריין ,מוגן מים להתקנה חיצונית,IP65 ,
במידות  60x110x40ס"מ ) (W .H.Dכולל
בסיס אינטגרלי להתקנה בקרקע כמפורט.
להתקנת כל הציוד והאביזרים המפורטים להלן
כולל פסי צבירה ,שלטים ,מהדקים וכל יתר
הדרוש להשלמת הלוח והבאתו למצב פעולה
קומפ'
תקין כשהוא בדוק ומותקן באתר.

1.00

4,000.00

4,000.00

 04.08.05.0020מאמ"ת  3x40אמפר.

יח'

1.00

700.00

700.00

 04.08.05.0030מא"ז  3x25אמפר

יח'

2.00

200.00

400.00

 04.08.05.0040מא"ז עד  1x25אמפר

יח'

2.00

50.00

100.00

 04.08.05.0050מגען  3x40אמפר עם סליל עבודה  230וולט

יח'

1.00

300.00

300.00

 04.08.05.0060מפסק פיקוד מחליף עם מצב "2-0-1 "0

יח'

1.00

60.00

60.00

 04.08.05.0070תא פוטואלקטרי

יח'

1.00

100.00

100.00

 04.08.05.0080ממסר פיקוד לעבודה במתח  230וולט עם 2
מגעים מחליפים .N.C ,N.O

יח'

1.00

100.00

סה"כ  04.08.05לוחות חשמל

100.00
5,760.00

תת פרק  04.08.07עמודי וגופי תאורה
 04.08.07.0010עמוד תאורה קוני מכופף יחיד )דגם
בננה-תוצרת פ.ל.ה או שו"ע( מברזל מגולוון
בגובה  5מטר, ,לפי פרט בתכנית ע"ג יסוד
בטון ,עבורו משולם בנפרד ,כולל כל עבודות
וחומרי העזר הדרושים קומפלט.

יח'

30.00

2,800.00

84,000.00

 04.08.07.0020עמוד כנ"ל אך כפול )דגם רוגטקה(.

יח'

10.00

5,000.00

50,000.00

 04.08.07.0030פנס לד לתאורת כביש תוצרת געש דגם אפולו
עגול להספק  39וט גוון אור  4,000 Kכולל
דרייבר אינטגרלי מתאים מותקן על עמוד
תאורה בגובה  5מ' ,עבורו משולם בנפרד.

יח'

50.00

3,200.00

להעברה בתת פרק 04.08.07
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

160,000.00

294,000.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 255/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'255 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
294,000.00

 04.08.07.0040מגש אביזרים לעמוד תאורה כולל גם אספקה
והתקנה של כבל  N2XY 3X2.5מהמגש ועד
לגוף התאורה ומוליכי הארקה כנדרש .המגש
מיועד ל 1-נורות לד בהספק עד  40וט.

יח'

 04.08.07.0050מגש כנ"ל ,אך לעמוד עם  2פנסים .כולל גם
אספקה והתקנה של  2כבלים N2XY 3X2.5
מהמגש ועד לגופי התאורה ומוליכי הארקה
כנדרש.

יח'

 04.08.07.0060התקן להתקנת דגל/ים על עמודי התאורה
הנ"ל עבור דגל יחיד או  2דגלים בזווית 60
או  ,180לפי הנחיית המפקח מותקן ומחובר
על עמוד התאורה כולל כל עבודות וחומרי
העזר הדרושים קומפלט ,יבוצע רק לפי הוראת
המפקח.

יח'

 04.08.07.0070בסיס בטון לעמוד תאורה  6מ' גובה במידות
 70x70x90ס"מ כולל  4ברגי יסוד ",1
מרותכים ככלוב ,שרוולי כניסה ויציאה ,חפירת
הבור הכול בהתאם לפרט בתכנית ,קומפלט.
לפי פרט בתכנית

קומפ'

 04.08.07.0080בסיס בטון ללוח חשמל משני במידות
 50x45x110ס"מ כולל מסגרת מברזל
מגולבן עם ברגים לחיבור הלוח ,שרוולי כניסה
ויציאה ,חפירת הבור ,קומפלט.

קומפ'

30.00

10.00

40.00

40.00

2.00

250.00

325.00

100.00

1,000.00

1,000.00

סה"כ  04.08.07עמודי וגופי תאורה

7,500.00

3,250.00

4,000.00

40,000.00

2,000.00
350,750.00

תת פרק  04.08.08הארקות והגנות
 04.08.08.0010אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים
נחושת בקוטר  19מ"מ ובאורך של  3מ'
כדוגמת ארדינג  ,תקועים אנכית בקרקע,
לרבות שוחת בטון טרום בקוטר  60ס"מ
ובעומק  50ס"מ עם מכסה  ,D125לפי פרט
בתכנית.

יח'

3.00

750.00

להעברה בתת פרק 04.08.08
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

2,250.00

2,250.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 256/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'256 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  08מתקני חשמל

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

 04.08.08.0020תוספת מחיר לאלקטרודת הארקה לכל 1.5
מ"א נוספים של מוטות פלדה מצופים נחושת
בקוטר  19מ"מ התקועים אנכית בקרקע,
לרבות כל האביזרים הנלווים

סך הכל
2,250.00

יח'

6.00

150.00

900.00

סה"כ  04.08.08הארקות והגנות

3,150.00

סה"כ  04.08מתקני חשמל
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

553,610.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 257/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'257 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  09עבודות טיח

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  04.09עבודות טיח
תת פרק  04.09.21טיח חוץ
 04.09.21.0040טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות:
הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת ושכבה
עליונה זרוקה בכף על בסיס צמנט לבן

מ "ר

30.00

155.00

4,650.00

סה"כ  04.09.21טיח חוץ

4,650.00

סה"כ  04.09עבודות טיח
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

4,650.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 258/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'258 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  04.40פיתוח נופי
תת פרק  04.40.06ריצופים ומדרגות
 04.40.06.1745אבן שפה מבטון ברוחב  17ס"מ ובגובה 25
ס"מ על יסוד ומשענת בטון.

מטר

1,100.00

85.00

סה"כ  04.40.06ריצופים ומדרגות

93,500.00
93,500.00

תת פרק  04.40.53ריצוף באבנים
משתלבות
 .2סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים
את שכבת החול בעובי  5ס"מ ,ואינם כוללים
את הידוק השתית ,מצע וחגורת בטון,
שימדדו בנפרד .3.סעיפי הריצופים בגוון
צבעוני אינם כוללים צבע כחול וירוק.4.
סעיפי ריצוף באבן  -ראה תת פרק .14.080
 04.40.53.0574ריצוף באבנים משתלבות בעובי  7ס"מ ,דגם
"הרובע" או ש"ע במידות  10/40ס"מ ,לרבות
חול  5ס"מ )לא כולל מצע( ,בגוון לבן )סופר
סטון( ו/או גווני קוקטייל

מ "ר

2,030.00

178.00

סה"כ  04.40.53ריצוף באבנים משתלבות

361,340.00
361,340.00

תת פרק  04.40.54אבני שפה וגן ,אבני
תיחום
 04.40.54.0605אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד
ומשענת בטון ,בגוון צבעוני  -על בסיס מלט
לבן בגמר מסותת

מטר

620.00

108.00

סה"כ  04.40.54אבני שפה וגן ,אבני תיחום

66,960.00
66,960.00

תת פרק  04.40.56תיחום גומות וסריגים
לעצים
 04.40.56.0042תיחום גומות לעצים מ  4 -אבנים טרומיות
במסגרת מרובעת במידות חוץ 100/100/10
ס"מ ומידות פנים  80/80ס"מ ,לרבות יסוד
ומשענת בטון ,גוון צבעוני  -על בסיס מלטלבן
)סופר סטון( ו/או בגמר מסותת

קומפ'

28.00

640.00

סה"כ  04.40.56תיחום גומות וסריגים לעצים

17,920.00
17,920.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 259/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'259 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  40פיתוח נופי

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  04.40.61קירות תומכים מבטון
ובלוקי בטון
 04.40.61.0010חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך ,בעומק
עד  2מ '

מ"ק

 04.40.61.0061יסוד עובר מבטון ב 30-לקיר תומך ,בעובי
 20ס"מ ורוחב מעל  1מ' .המחיר כולל זיון
)לפי  60ק"ג למ"ק(

מ"ק

 04.40.61.0091קיר תומך מבטון מזויין ב 30-גלוי מצד אחד,
בעובי  20ס"מ ובגובה עד  2מ' ,לרבות
תפרים ונקזים .המחיר כולל עיבוד ראש הקיר
וזיון )לפי  60ק"ג למ"ק(

מ"ק

12.00

3.50

7.00

57.00

1,530.00

1,750.00

684.00

5,355.00

12,250.00

סה"כ  04.40.61קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

18,289.00

סה"כ  04.40פיתוח נופי

558,009.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 260/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'260 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  41גינון והשקיה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  04.41גינון והשקיה
תת פרק  04.41.11עיבוד הקרקע ואדמת
גן
 04.41.11.0010עיבוד הקרקע לעומק  20ס"מ ,לרבות הפיכת
הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני
סופי ,באדמות קלות ובינוניות ,בחלקה אשר
שטחה עד  250מ"ר

מ "ר

90.00

5.80

522.00

 04.41.11.0040קומפוסט לשטחים שגודלם מעל  250מ"ר
)בכמות של כ 25-מ"ק לדונם(

מ"ק

10.00

230.00

2,300.00

 04.41.11.0100חריש לעומק  25ס"מ ,לרבות יישור השטח

מ "ר

90.00

4.50

405.00

 04.41.11.0210אדמה גננית ,לרבות פיזור בשטח  -בכמויות
גדולות מעל  20מ"ק

מ"ק

110.00

70.00

7,700.00
10,927.00

סה"כ  04.41.11עיבוד הקרקע ואדמת גן

תת פרק  04.41.20נטיעה
 04.41.20.0030נטיעת שתילים גודל מס'  1) 3ליטר(

יח'

 04.41.20.0190עצים ממיכל ) 100ליטר( "גודל  "9בקוטר
גזע " 3מדוד  0.3מ' מפני הקרקע ,לרבות זוג
סמוכות מחוטאות ו 50 -ליטר קומפוסט לעץ

יח'

1,400.00

71.00

15.00

600.00

21,000.00

42,600.00

סה"כ  04.41.20נטיעה

63,600.00

סה"כ  04.41גינון והשקיה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

74,527.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 261/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'261 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  42ריהוט חוץ

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  04.42ריהוט חוץ
תת פרק  04.42.30מחסומים לרכב
ומתקני חנייה לאופניים
 04.42.30.0865מתקן אופניים דגם "סלילון" ,תוצרת חב' "אי
אם שגב" או ש"ע ,עשוי מצינור נירוסטה
קוטר  32מ"מ מעוגל לצורת קפיץ  /באורך
 1.5מ'.

יח'

30.00

2,835.00

סה"כ  04.42.30מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים

85,050.00
85,050.00

תת פרק  04.42.41אשפתונים ומסתורי
אשפה
 04.42.41.0012אשפתון עגול מבטון טרום בקוטר  44ס"מ,
גמר חלק/מסותת ,גובה  75ס"מ ,לרבות
מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון בנפח 45
ליטר ,דגם "רותם" תוצרת "שחם אריכא" או
ש"ע

יח'

6.00

1,170.00

7,020.00

סה"כ  04.42.41אשפתונים ומסתורי אשפה

7,020.00

סה"כ  04.42ריהוט חוץ
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

92,070.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 262/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'262 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  51עבודות סלילה

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  04.51עבודות סלילה
תת פרק  04.51.01עבודות הכנה ופירוק
 04.51.01.0015פירוק אספלט בעובי מעל  5ס"מ ועד  10ס"מ

מ "ר

850.00

17.00

14,450.00

 04.51.01.0035קרצוף שטחי אספלט לעומק עד  5ס"מ

מ "ר

200.00

8.00

1,600.00

 04.51.01.0285פירוק ריצוף מסוג כלשהו

מ "ר

850.00

16.00

13,600.00

 04.51.01.0305פירוק אבן שפה ותיחום מכל סוג

מטר

200.00

14.00

2,800.00

 04.51.01.0385פירוק גדר אבן מסוג כלשהו לרבות היסוד

מ "ר

40.00

58.00

2,320.00

 04.51.01.0435הזזת מבנה יביל

מ "ר

60.00

318.00

19,080.00

 04.51.01.0570הדברה בריסוס קוטל עשבים

מ "ר

6,550.00

2.00

13,100.00

 04.51.01.0575חישוף ,ניקוי פסולת והורדת צמחיה בשטחי
מ י ל ו י ב לב ד

מ "ר

6,550.00

3.00

19,650.00
86,600.00

סה"כ  04.51.01עבודות הכנה ופירוק

תת פרק  04.51.02עבודות עפר
 04.51.02.0010חפירה ו/או חציבה

מ"ק

2,900.00

18.00

52,200.00

 04.51.02.0090יישור של שתית לכבישים ומדרכות )"צורת
דרך"(  ,ישולם רק כאשר עבודות העפר
הנדרשות הן  20ס"מ )(-,+

מ "ר

6,500.00

3.50

22,750.00

 04.51.02.0110הידוק שטחים מבוקר לאחר חפירה

מ "ר

5,000.00

3.50

17,500.00

מ"ק

580.00

5.00

2,900.00

 04.51.02.0130הידוק מילוי מבוקר

95,350.00

סה"כ  04.51.02עבודות עפר

תת פרק  04.51.03מצעים
 04.51.03.0010מצע סוג א' לכבישים ומדרכות  ,בעובי אחיד
ומשתנה

מ"ק

2,200.00

120.00

סה"כ  04.51.03מצעים

264,000.00
264,000.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 263/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'263 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  51עבודות סלילה

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

תת פרק  04.51.04עבודות אספלט
 04.51.04.0020ריסוס ביטומן )צפוי מאחה( בשיעור 0.3
ק"ג/מ"ר

מ "ר

4,600.00

2.00

9,200.00

 04.51.04.0025ריסוס ביטומן )לשטחים מקורצפים( בשיעור
 0.50ק"ג/מ"ר

מ "ר

200.00

2.50

500.00

 04.51.04.0030ריסוס ביטומן )צפוי יסוד( בשיעור  1ק"ג/מ"ר

מ "ר

4,600.00

3.00

13,800.00

 04.51.04.0050שכבת בטון אספלט נושאת בעובי  4ס"מ ,
גודל אגרגט "3/4

מ "ר

4,600.00

31.00

142,600.00

 04.51.04.0070שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 6
ס"מ  ,גודל אגרגט "1

מ "ר

4,600.00

44.50

סה"כ  04.51.04עבודות אספלט

204,700.00
370,800.00

תת פרק  04.51.09תמרור ,צביעה,
מעקות בטיחות והסדרי תנועה
 04.51.09.0010עמוד לתמרורי דרך מסוג עירוני

יח'

15.00

221.00

3,315.00

 04.51.09.0055תמרורי דרך מסוג עירוני ללא עמוד

יח'

22.00

144.00

3,168.00

 04.51.09.0170צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10ס"מ,
לבן/צהוב/כתום מלא

מטר

750.00

2.00

1,500.00

 04.51.09.0195צביעת מעברי חציה ,קו עצירה או אחרים,
לבן/צהוב/כתום מלא

מ "ר

10.00

22.00

220.00

 04.51.09.0230צביעת אבני שפה

מטר

150.00

6.00

900.00

 04.51.09.0236צביעת חניית נכים בצבע אפוקסי תקני בגוון
כחול

מ "ר

100.00

22.00

2,200.00

סה"כ  04.51.09תמרור ,צביעה ,מעקות בטיחות והסדרי תנועה

11,303.00

סה"כ  04.51עבודות סלילה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

828,053.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 264/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'264 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  57צנרת לכיבוי אש בחניה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק  04.57צנרת לכיבוי אש בחניה
תת פרק  04.57.01כיבוי אש בשטח
החניה
הערה :במחיר הצנרת כלול כל נושא עבודות
העפר כלומר חציבה/חפירה ,ריפוד בחול
ומילוי בחומר מילוי מובא .עבור קשתות
וזויות תהיה תוספת מדידה של  1מטר .עבור
התחברות לקוים קיימים  ,ספחים וכיו"ב לא
תהיה כל תוספת .לכל הצנרת יבוצע הגנה
קטודית למניעת קורוזיה בהתאם להנחיות
יועץ קורוזיה .הנ"ל כלול במחיר הצנרת!
לכל מערכת המים יוכנו תוכניות AS MADE
אשר ישורטטו בתוכנת אוטוקד .התוכניות
יוכנו בשלב הביצוע על מנת שישמשו גם
לעצם הביצוע ולבדיקה למניעת הצלבות
כלשהן .הנ"ל יוכן ע"י מהנדס בצוע מיקצועי
ומנוסה וכלול במחיר התשתיות! הערה-
בפרק זה נכללת הצנרת מהמונה ומסביב
המבנה באתר .
 04.57.01.0050צנרת פלדה מחוץ למבנה בעובי דופן "5/32
עם ציפוי מלט צמנט ,עטיפת חוץ ארג זכוכית
ואספלט חרושתי וחיבורים בריתוך בהשקה.
הצנרת בקוטר " 4כולל ספחים וריפוד בחול
 10ס"מ סביב הצינור אך ללא קשתות וזויות
וללא חפירה אבורם ישולם בניפרד.

מטר

220.00

220.00

48,400.00

 04.57.01.0060צנרת פלדה מחוץ למבנה בעובי דופן "5/32
עם ציפוי מלט צמנט ,עטיפת חוץ ארג זכוכית
ואספלט חרושתי וחיבורים בריתוך
בהשקה.הצנרת בקוטר " 3כולל ספחים
וריפוד בחול  10ס"מ סביב הצינור אך ללא
קשתות וזויות וללא חפירה עבורם ישולם
בניפרד.

מטר

145.00

190.00

27,550.00

 04.57.01.0070מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
".3

יח'

2.00

650.00

1,300.00

 04.57.01.0080מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
".4

יח'

2.00

850.00

להעברה בתת פרק 04.57.01
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

1,700.00

78,950.00

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 265/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'265 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  57צנרת לכיבוי אש בחניה

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר

מהעברה

סך הכל
78,950.00

 04.57.01.0090מגוף ניתוק מאוגן כולל אוגנים נגדיים בקוטר
".6

יח'

2.00

1,250.00

2,500.00

 04.57.01.0100שסתום אל חוזר מאוגן כולל אוגנים נגדיים
בקוטר "2

יח'

2.00

340.00

680.00

 04.57.01.0110שסתום אל חוזר מאוגן כולל אוגנים נגדיים
בקוטר ".3

יח'

2.00

650.00

1,300.00

 04.57.01.0120ברז שריפה חיצוני בקוטר " 2X3מאוגן כולל
זקף ", 4גוש בטון לעיגון ,מצמדי שטורץ וברז
גן קומפלט .ברז גן ".3/4

יח'

 04.57.01.0130ברז שריפה חיצוני ראש כפול בקוטר "4
מאוגן כולל זקף ", 4גוש בטון לעיגון ,מצמד
שטורץ וברז גן ". 3/4

יח'

 04.57.01.0140ברז שריפה חיצוני ראש כפול בקוטר "3
מאוגן כולל זקף " 4גוש בטון לעיגון מצמדי
שטורץ וברז גן קומפלט.

יח'

 04.57.01.0150ברז הסנקה חיצוני הכולל שני ברזי שריפה
" 3עם אל חוזר וזקף,גוש לעיגון ומצמדי
שטורץ עם זקף " 4קוטר.

קומפ'

 04.57.01.0160גלגלון לכיבוי אש עם צינור גומי באורך  25מ'
מותקן על תוף עם זרוע מסתובב כולל מזנק
סילון/רסס קוטר " 3/4וברז כיבוי "1

יח'

5.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1,450.00

2,100.00

1,500.00

2,500.00

800.00

7,250.00

4,200.00

3,000.00

5,000.00

1,600.00

 04.57.01.0170ארגז כיבוי אש במידות  120/110מפייברגלס
הכוללים ברז שריפה עם מצמד " 2גלגלון עם
זרנוק קוטר " 2אורך  30מ' .ברז פתיחה
מהירה עם דיאפרגמה ,קוטר " 2ומסלנה רב
שמושית.

יח'

2.00

1,500.00

3,000.00

 04.57.01.0180מז"ח לכפול קו כיבוי אש בקוטר "4

קומפ'

2.00

7,500.00

15,000.00

סה"כ  04.57.01כיבוי אש בשטח החניה

122,480.00

סה"כ  04.57צנרת לכיבוי אש בחניה
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

122,480.00

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 266/...

אומדן

כתב כמויות

10/03/2020
דף מס'266 :

קאנטרי באר יעקבV7
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק 99 99

תאור

סע י ף

כמות

יחידה

מח יר

סך הכל

פרק 99 04.99
04.99.0005

מ "ר

הקצב השקייה

350.00

80.00

סה"כ 99 04.99
סה"כ  04חניה  -שלב ד

28,000.00

28,000.00
2,263,156.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 267/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'267 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר
תת פרק  01.01תנאים כללים
תת פרק  01.03חפירה

31,250.00

תת פרק  01.04מילוי מובא

32,750.00
64,000.00

סה"כ  01תנאים כללים ועבודות עפר
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.01יסודות וקורות יסוד

39,475.00

תת פרק  02.02מרצפים ורצפות

383,630.00

תת פרק  02.03קירות ועמודים

604,400.00

תת פרק  02.04קורות ,מעקות וחגורות

281,250.00

תת פרק  02.05תקרות וגגות

556,560.00

תת פרק  02.06יציקות ביניים ושונות

37,377.00

תת פרק  02.07פלדת זיון

837,000.00
2,739,692.00

סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  03אלמנטים דרוכים וטרומים
295,900.00

תת פרק  03.01לוח"דים

295,900.00

סה"כ  03אלמנטים דרוכים וטרומים
פרק  04עבודות בניה
124,200.00

תת פרק  04.01בניה בבלוקים

124,200.00

סה"כ  04עבודות בניה

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 268/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'268 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  05עבודות איטום
תת פרק  05.13איטום גגות ביריעות ביטומניות
משוכללות

355,750.00

תת פרק  05.23איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים 72,450.00
ביריעות ביטומניות משוכללות
תת פרק  05.28איטום רצפות חדרים רטובים

99,750.00

תת פרק  05.29איטום מחיצות בחדרים רטובים

166,250.00

תת פרק  05.34איטום קירות התזת כמיפרן
תת פרק  05.35איטום קירות עם חיפוי HPL

72,250.00

תת פרק  05.63איטום תפרי התפשטות והפסקות
יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים

5,000.00

תת פרק  05.70בידוד תרמי ואקוסטי

52,000.00

תת פרק  05.72איטום מעברי צנרת בגג או קירות

6,250.00

תת פרק  05.80איטום מעברי אש

17,225.00

תת פרק  05.81אישור מעבדה

1,000.00
847,925.00

סה"כ  05עבודות איטום
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן
תת פרק  06.01עבודות נגרות

282,000.00

תת פרק  06.02עבודות מסגרות

806,650.00

תת פרק  06.03אלמנטים מתועשים

90,850.00

תת פרק  06.04מחיצה ניידת

100,000.00
1,279,500.00

סה"כ  06עבודות נגרות ומסגרות אומן
פרק  07מתקני תברואה במבנה

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 269/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'269 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק
תת פרק  07.01כלים סניטריים-התקנה ואספקה-
הכלים לפי הפריסות באדריכלות

103,940.00

תת פרק  07.02צנרת ביוב

67,820.00

תת פרק  07.03דלוחין במבנה

87,080.00

תת פרק  07.04צינורות מי גשם

54,250.00

תת פרק  07.05מתקנים בטיחותיים מיוחדים בחדר
מכונות

4,950.00

סך מבנה

סך פרק

תת פרק  07.06מתקן הסנקה במרתף חדר המכונות 44,900.00
תת פרק  07.07צנרת  SPאו ש"ע למים חמים
וקרים במבנה

138,150.00

תת פרק  07.08צנרת מים ראשית במבנה מפלדה
סקדיול  40מגולבן

73,400.00

574,490.00

סה"כ  07מתקני תברואה במבנה
פרק  08מתקני חשמל
תת פרק  08.01מובילים

236,985.00

תת פרק  08.02כבלים ומוליכים

233,375.00

תת פרק  08.03הארקות והגנות

52,950.00

תת פרק  08.05לוחות חשמל

436,175.00

תת פרק  08.06אביזרים

101,000.00

תת פרק  08.07גופי תאורה

371,950.00

תת פרק  08.08שונות

8,150.00

תת פרק  08.09נקודות וסעיפים מיוחדים

144,350.00
1,584,935.00

סה"כ  08מתקני חשמל

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 270/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'270 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.01טיח פנים

230,300.00

תת פרק  09.02טיח חוץ

89,500.00
319,800.00

סה"כ  09עבודות טיח
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
תת פרק  10.01ריצוף באריחי אבן /גרניט פורצלן

391,450.00

תת פרק  10.02חיפוי קירות -קרמיקה

288,750.00

תת פרק  10.03ריצוף

210,000.00

PVC

42,500.00

תת פרק  10.04ריצוף וחיפוי חדרי מדרגות
תת פרק  10.05חיפוי

 HPLפנים

780,000.00

תת פרק  10.06חיפוי

מראות

7,800.00
81,125.00

תת פרק  10.07ספים ו קופינג

1,801,625.00

סה"כ  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
פרק  11עבודות צביעה
תת פרק  11.01סיוד וצביעה על טיח ,בטון בלוקים
ו גב ס

140,015.00

140,015.00

סה"כ  11עבודות צביעה
פרק  12עבודות אלומיניום
2,035,600.00

תת פרק  12.01עבודות אלומיניום

2,035,600.00

סה"כ  12עבודות אלומיניום
פרק  15מיזוג אוויר
תת פרק  15.01הערות לחברה קבלנית למיזוג אוויר
תת פרק  15.02הצבה ,והפעלה של מעבים חדשים 636,500.00
מתוצרת יפן או דרום קוריאה.
תת פרק  15.03ביצוע צנרת גז בין מעבים ליחידות 36,000.00
טיפול אוויר

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 271/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'271 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק
תת פרק  15.04לוח חשמל לכוח ,פיקוד ובקרה
ואינסטלציה חמשלית

58,400.00

תת פרק  15.05אספקה והתקנה של יחידות טיפול
א ו ו יר

109,500.00

תת פרק  15.06אספקה והתקנה של תעלות מיזוג
אוויר ומפזרים במנה

202,095.00

תת פרק  15.07חשמל פיקוד ובקרה במבנה

38,000.00

תת פרק  15.08ניקוז ליחידות טיפול אוויר ומעבים

23,100.00

תת פרק  15.10מפוחים להוצאת עשן

69,850.00

תת פרק  15.11מפוחי יניקה

33,600.00

תת פרק  15.12תעלות עשן

9,600.00

תת פרק  15.13תעלות אוויר צח ויניקה

18,600.00

תת פרק  15.20משאבות חום -צ'ילר עם  4צינורות

986,500.00

סה"כ  15מיזוג אוויר

סך מבנה

סך פרק

2,221,745.00

פרק  17מעלית
200,000.00

תת פרק  17.01מעלית

200,000.00

סה"כ  17מעלית
פרק  18תקשורת
תת פרק  18.01תשתיות תקשורת

111,540.00

תת פרק  18.02מתגי תקשורת

37,000.00

תת פרק  18.03מערכת W IFI

17,100.00

תת פרק  18.04מערכת מצלמות CCTV

42,200.00

תת פרק  18.05מערכת מוסיקת רקע

101,700.00

תת פרק  18.06מערכת הגברה מקומית ל  4חדרי
חוגים

66,400.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 272/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'272 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק
תת פרק  18.07שונת

סך מבנה

סך פרק

28,500.00
404,440.00

סה"כ  18תקשורת
פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין
תת פרק  22.01מחיצות גבס

122,500.00

תת פרק  22.02תקרות אקוסטיות

609,525.00

תת פרק  22.03בידוד

2,750.00

תקרות אקוסטיות

657,500.00

תת פרק  22.04חיפוי HPL

1,392,275.00

סה"כ  22אלמנטים מתועשים בבנין
פרק  23כלונסאות יצוקים באתר
655,950.00

תת פרק  23.01כלונסאות

655,950.00

סה"כ  23כלונסאות יצוקים באתר
פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש
תת פרק  34.01מערכות גילוי וכיבוי אש

208,000.00

תת פרק  34.02מערכת כריזה

39,050.00

תת פרק  34.10עמדות כיבוי ואביזרים בקומת כניסה 55,875.00
תת פרק  34.11הערות למתקן עם מתזים לקומת
כניסה
תת פרק  34.12מתזים ,צנרת ואביזרים בקומת
כניסה

235,545.00

תת פרק  34.20עמדות כיבוי ואביזרים לקומה א'

26,175.00

תת פרק  34.21הערות למתקן עם מתזים לקומה א'
תת פרק  34.22מתזים ,צנרת ואביזרים לקומה א'

155,170.00

תת פרק  34.30עמדות כיבוי ואביזרים בגג

76,205.00
796,020.00

סה"כ  34מתקני גילוי וכיבוי אש

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 273/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'273 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  38דיזל גנרטור וUPS-
תת פרק  38.01מערכת דיזל גנרטור

88,500.00

תת פרק UPS 38.02

25,000.00
113,500.00

סה"כ  38דיזל גנרטור וUPS-
פרק  40פיתוח נופי
תת פרק  40.21טיח חוץ

14,105.00

תת פרק  40.50מילוי מובא ,מצעים והידוק

392,490.00

תת פרק  40.53ריצוף באבנים משתלבות

115,700.00

תת פרק  40.54אבני שפה וגן ,אבני תיחום

14,580.00

תת פרק  40.56תיחום גומות וסריגים לעצים

1,920.00

תת פרק  40.61קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

45,515.00
584,310.00

סה"כ  40פיתוח נופי
פרק  41גינון והשקיה
תת פרק  41.11עיבוד הקרקע ואדמת גן

30,443.00

תת פרק  41.20נטיעה

61,350.00
91,793.00

סה"כ  41גינון והשקיה
פרק  42ריהוט חוץ
2,060.00

תת פרק  42.41אשפתונים ומסתורי אשפה

2,060.00

סה"כ  42ריהוט חוץ
פרק  44גידור
תת פרק  44.22מעקות לבניה פרטית ורוויה

24,420.00
24,420.00

סה"כ  44גידור

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 274/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'274 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  51סלילת כבישים ורחבות
2,820.00

תת פרק  51.10עבודות הכנה ופירוק

2,820.00

סה"כ  51סלילת כבישים ורחבות
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה
תת פרק  57.01ביוב בפיתוח

332,330.00

תת פרק  57.02קווי מים בפיתוח

207,300.00

תת פרק  57.03כיבוי אש בפיתוח-ללא חניה

173,080.00

תת פרק  57.10תעול,ניקוז ומעבירי מים

467,390.00
1,180,100.00

סה"כ  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה
פרק 99 99

86,574.00

סה"כ 99 99
סה"כ  01קאנטרי באר יעקב שלב א

19,563,689.00

מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר
תת פרק  01.01תנאים כללים
תת פרק  01.03חפירה

136,050.00

תת פרק  01.04מילוי מובא

53,000.00
189,050.00

סה"כ  01תנאים כללים ועבודות עפר
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.01יסודות וקורות יסוד

35,150.00

תת פרק  02.02מרצפים ורצפות

392,675.00

תת פרק  02.03קירות ועמודים

458,150.00

תת פרק  02.04קורות ,מעקות וחגורות

377,500.00

תת פרק  02.05תקרות וגגות

266,750.00

תת פרק  02.06יציקות ביניים ושונות

29,277.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:
רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 275/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'275 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק
תת פרק  02.07פלדת זיון

סך מבנה

סך פרק

651,000.00
2,210,502.00

סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  04עבודות בניה
39,700.00

תת פרק  04.01בניה בבלוקים

39,700.00

סה"כ  04עבודות בניה
פרק  05עבודות איטום
תת פרק  05.13איטום גגות ביריעות ביטומניות
משוכללות

131,500.00

תת פרק  05.23איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים 74,025.00
ביריעות ביטומניות משוכללות
תת פרק  05.34איטום קירות התזת כמיפרן

18,000.00

תת פרק  05.35איטום קירות עם חיפוי HPL

72,250.00

תת פרק  05.63איטום תפרי התפשטות והפסקות
יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים

15,000.00

תת פרק  05.70בידוד תרמי ואקוסטי

19,000.00

תת פרק  05.72איטום מעברי צנרת בגג או קירות

2,500.00

תת פרק  05.80איטום מעברי אש

7,230.00

תת פרק  05.90איטום בריכות

48,600.00
388,105.00

סה"כ  05עבודות איטום
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן
תת פרק  06.01עבודות נגרות

49,500.00

תת פרק  06.02עבודות מסגרות

395,900.00

תת פרק  06.03אלמנטים מתועשים

9,500.00
454,900.00

סה"כ  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 276/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'276 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  08מתקני חשמל
תת פרק  08.01מובילים

115,675.00

תת פרק  08.02כבלים ומוליכים

123,537.50

תת פרק  08.03הארקות והגנות

25,250.00

תת פרק  08.05לוחות חשמל

250,945.00

תת פרק  08.06אביזרים

24,845.00

תת פרק  08.07גופי תאורה

130,800.00

תת פרק  08.08שונות

1,500.00

תת פרק  08.09נקודות וסעיפים מיוחדים

43,150.00
715,702.50

סה"כ  08מתקני חשמל
פרק  09עבודות טיח
126,000.00

תת פרק  09.01טיח פנים
תת פרק  09.02טיח חוץ

126,000.00

סה"כ  09עבודות טיח
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
תת פרק  10.01ריצוף באריחי אבן /גרניט פורצלן

190,755.00

תת פרק  10.02חיפוי קירות -קרמיקה

117,250.00

תת פרק  10.04ריצוף וחיפוי חדרי מדרגות

35,500.00

תת פרק  10.05חיפוי

 HPLפנים

154,750.00

תת פרק  10.06חיפוי

מראות

3,250.00

תת פרק  10.07ספים ו קופינג

6,600.00

תת פרק  10.08אבן משתלבת

5,000.00

תת פרק  10.10רצוף וחיפוי בריכת שחיה

151,500.00
664,605.00

סה"כ  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 277/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'277 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  11עבודות צביעה
תת פרק  11.01סיוד וצביעה על טיח ,בטון בלוקים
ו גב ס

51,625.00

51,625.00

סה"כ  11עבודות צביעה
פרק  12עבודות אלומיניום
1,141,800.00

תת פרק  12.01עבודות אלומיניום

1,141,800.00

סה"כ  12עבודות אלומיניום
פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה
174,800.00

תת פרק  16.01תחנת מים חמים

תת פרק  16.02משאבות חום לצבירת אנרגיה לחימום 643,100.00
תת פרק  16.03חימום תת ריצפתי

196,000.00

תת פרק  16.04חימום בריכות שחייה

192,100.00

תת פרק  16.05צנרת ואביזרים למי הסקה

576,465.00
1,782,465.00

סה"כ  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה
פרק  18תקשורת
תת פרק  18.01תשתיות תקשורת

13,300.00

תת פרק  18.02מתגי תקשורת

4,240.00

תת פרק  18.03מערכת W IFI

1,400.00

תת פרק  18.04מערכת מצלמות CCTV

6,600.00

תת פרק  18.05מערכת מוסיקת רקע

17,500.00
43,040.00

סה"כ  18תקשורת

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 278/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'278 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  19מסגרות חרש
תת פרק  19.01קונסטרקציית פלדה

899,000.00

תת פרק  19.02חיפוי גג

330,000.00
1,229,000.00

סה"כ  19מסגרות חרש
פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין
תת פרק  22.01מחיצות גבס

5,700.00

תת פרק  22.02תקרות אקוסטיות

129,900.00

תת פרק  22.03בידוד

5,500.00

תקרות אקוסטיות

638,750.00

תת פרק  22.04חיפוי HPL

779,850.00

סה"כ  22אלמנטים מתועשים בבנין
פרק  23כלונסאות יצוקים באתר
397,200.00

תת פרק  23.01כלונסאות

397,200.00

סה"כ  23כלונסאות יצוקים באתר
פרק  24הריסות ופירוקים
3,400.00

תת פרק  24.83הריסת מבנה קל

3,400.00

סה"כ  24הריסות ופירוקים
פרק  34מתקני מתח נמוך
תת פרק  34.01מערכות גילוי וכיבוי אש

61,450.00

תת פרק  34.02מערכת כריזה

13,110.00

תת פרק  34.10עמדות כיבוי ואביזרים במרתף

47,350.00

תת פרק  34.11הערות למתקן עם מתזים למרתף
תת פרק  34.12מתזים ,צנרת ואביזרים במרתף

174,465.00
296,375.00

סה"כ  34מתקני מתח נמוך

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 279/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'279 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  40פיתוח נופי
תת פרק  40.21טיח חוץ

15,500.00

תת פרק  40.50מילוי מובא ,מצעים והידוק

572,250.00

תת פרק  40.52מדרגות ,חגורות בטון וטריבונות
ישיבה

2,970.00

תת פרק  40.53ריצוף באבנים משתלבות

119,351.20

תת פרק  40.54אבני שפה וגן ,אבני תיחום

10,800.00

תת פרק  40.61קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

31,548.00

תת פרק  40.62עמודים

5,285.00

תת פרק  40.67קירות אקוסטיים

65,100.00
822,804.20

סה"כ  40פיתוח נופי
פרק  41גינון והשקיה
תת פרק  41.11עיבוד הקרקע ואדמת גן

3,805.00

תת פרק  41.20נטיעה

14,100.00
17,905.00

סה"כ  41גינון והשקיה
פרק  42ריהוט חוץ
3,090.00

תת פרק  42.41אשפתונים ומסתורי אשפה

3,090.00

סה"כ  42ריהוט חוץ
פרק  44גידור
תת פרק  44.12גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

17,280.00

תת פרק  44.22מעקות לבניה פרטית ורוויה

44,860.00

תת פרק  44.31שערים מפרופילי פלדה

7,700.00
69,840.00

סה"כ  44גידור

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 280/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'280 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  51סלילת כבישים ורחבות
7,650.00

תת פרק  51.10עבודות הכנה ופירוק

7,650.00

סה"כ  51סלילת כבישים ורחבות
פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה
תת פרק  70.01צנרת ואביזרים בגוף בריכה מקורה

87,695.00

תת פרק  70.02צנרת בין הבריכה המקורה לחדר
המכונות

28,800.00

תת פרק  70.03ציוד סינון לבריכה מקורה

246,410.00

תת פרק  70.04מערכות חשמל לסינון חיטוי וחימום
לבריכה מקורה

64,003.00

תת פרק  70.05מערכות חיטוי לבריכה מקורה

70,300.00

תת פרק  70.06מערכת בקרה ממוחשבת למערכות 37,000.00
סינון וחיטוי עבור בריכה מקורה
תת פרק  70.07מערכת מילוי חצי אוטומטית של
אדמה דיאטומית לבריכות מקורות

14,000.00

548,208.00

סה"כ  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה
פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות
תת פרק  71.01צנרת ואביזרים בגוף בריכת פעוטות

25,880.00

תת פרק  71.02צנרת בין הבריכת פעוטות לחדר
המכונות

56,200.00

תת פרק  71.03ציוד סינון לבריכת פעוטות

146,570.00

תת פרק  71.04מערכות חשמל לסינון חיטוי וחימום
לבריכת פעוטות

63,500.00

תת פרק  71.05מערכות חיטוי לבריכת פעוטות

56,200.00

תת פרק  71.06בקרה ממוחשבת למערכות סינון
וחיטוי לבריכה חיצונית

12,500.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 281/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'281 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק
תת פרק  71.07השלמת מילוי חצי אוטומטית של
אדמה דיאטומית לבריכת פעוטות

סך מבנה

סך פרק

4,500.00

365,350.00

סה"כ  71מערכות מים לבריכת פעוטות
פרק 99 99

8,000.00

סה"כ 99 99
סה"כ  02קאנטרי באר יעקב שלב ב

12,356,166.70

מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר
תת פרק  01.01תנאים כללים
תת פרק  01.03חפירה

65,600.00

תת פרק  01.04מילוי מובא

20,750.00
86,350.00

סה"כ  01תנאים כללים ועבודות עפר
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.01יסודות וקורות יסוד

7,525.00

תת פרק  02.02מרצפים ורצפות

237,560.00

תת פרק  02.04קורות ,מעקות וחגורות

147,000.00

תת פרק  02.06יציקות ביניים ושונות

3,575.00

תת פרק  02.07פלדת זיון

167,400.00
563,060.00

סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  05עבודות איטום
תת פרק  05.23איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים 39,060.00
ביריעות ביטומניות משוכללות
תת פרק  05.34איטום קירות התזת כמיפרן

12,000.00

תת פרק  05.63איטום תפרי התפשטות והפסקות
יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים

10,000.00

תת פרק  05.72איטום מעברי צנרת בגג או קירות

2,500.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 282/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'282 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק
תת פרק  05.90איטום בריכות

סך מבנה

סך פרק

58,500.00
122,060.00

סה"כ  05עבודות איטום
פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן
176,000.00

תת פרק  06.02עבודות מסגרות

176,000.00

סה"כ  06עבודות נגרות ומסגרות אומן
פרק  08מתקני חשמל
תת פרק  08.01מובילים

15,850.00

תת פרק  08.02כבלים ומוליכים

18,900.00

תת פרק  08.03הארקות והגנות

37,000.00

תת פרק  08.05לוחות חשמל

26,060.00

תת פרק  08.06אביזרים

2,400.00

תת פרק  08.07גופי תאורה

137,400.00

תת פרק  08.08שונות

1,000.00
238,610.00

סה"כ  08מתקני חשמל
פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
186,000.00

תת פרק  10.10רצוף וחיפוי בריכת שחיה

186,000.00

סה"כ  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו
פרק  18תקשורת
4,900.00

תת פרק  18.01תשתיות תקשורת
תת פרק  18.02מתגי תקשורת
תת פרק  18.03מערכת W IFI

1,400.00

תת פרק  18.04מערכת מצלמות CCTV

4,800.00
11,100.00

סה"כ  18תקשורת

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 283/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'283 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  23כלונסאות יצוקים באתר
219,540.00

תת פרק  23.01כלונסאות

219,540.00

סה"כ  23כלונסאות יצוקים באתר
פרק  34מתקני מתח נמוך
14,250.00

תת פרק  34.01מערכות גילוי וכיבוי אש

14,250.00

סה"כ  34מתקני מתח נמוך
פרק  40פיתוח נופי
תת פרק  40.21טיח חוץ

24,025.00

תת פרק  40.50מילוי מובא ,מצעים והידוק

633,950.00

תת פרק  40.53ריצוף באבנים משתלבות

119,260.00

תת פרק  40.54אבני שפה וגן ,אבני תיחום

11,340.00

תת פרק  40.61קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

216,365.00

תת פרק  40.62עמודים

7,550.00

תת פרק  40.67קירות אקוסטיים

77,700.00

תת פרק  40.80מסלעות גנניות

5,720.00
1,095,910.00

סה"כ  40פיתוח נופי
פרק  41גינון והשקיה
תת פרק  41.11עיבוד הקרקע ואדמת גן

52,500.00

תת פרק  41.20נטיעה

76,650.00

תת פרק  41.30שתילת דשא והנחת דשא סינטטי

42,700.00
171,850.00

סה"כ  41גינון והשקיה

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 284/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'284 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק  42ריהוט חוץ
4,120.00

תת פרק  42.41אשפתונים ומסתורי אשפה

4,120.00

סה"כ  42ריהוט חוץ
פרק  44גידור
תת פרק  44.12גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

52,800.00

תת פרק  44.22מעקות לבניה פרטית ורוויה

44,400.00

תת פרק  44.31שערים מפרופילי פלדה

23,100.00
120,300.00

סה"כ  44גידור
פרק  51סלילת כבישים ורחבות
תת פרק  51.10עבודות הכנה ופירוק

18,230.00

תת פרק  51.63מעבירי מים )מובל סגור( ותעלות

9,250.00
27,480.00

סה"כ  51סלילת כבישים ורחבות
פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה
תת פרק  70.01צנרת ואביזרים בגוף בריכה חיצונית

86,240.00

תת פרק  70.02צנרת בין הבריכה חיצונית לחדר
המכונות

47,120.00

תת פרק  70.03ציוד סינון לבריכה חיצונית

245,270.00

תת פרק  70.04מערכות חשמל לסינון חיטוי וחימום
לבריכה חיצונית

69,500.00

תת פרק  70.05מערכות חיטוי לבריכה חיצונית

61,600.00

תת פרק  70.06מערכת בקרה ממוחשבת למערכות 15,500.00
סינון וחיטוי עבור בריכה חיצונית
תת פרק  70.07השלמת מילוי חצי אוטומטית של
אדמה דיאטומית לבריכה חיצונית

6,000.00

531,230.00

סה"כ  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 285/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'285 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק 99 99
95,000.00

סה"כ 99 99
סה"כ  03קאנטרי באר יעקב שלב ג

3,662,860.00

מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.01עבודות בטון יצוק באתר במבנים
ומתקנים

1,757.00

1,757.00

סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  08מתקני חשמל
תת פרק  08.01מובילים

22,400.00

תת פרק  08.02כבלים ומוליכים

145,000.00

תת פרק  08.03חפירות יציקות ובניות

26,550.00

תת פרק  08.05לוחות חשמל

5,760.00

תת פרק  08.07עמודי וגופי תאורה

350,750.00

תת פרק  08.08הארקות והגנות

3,150.00
553,610.00

סה"כ  08מתקני חשמל
פרק  09עבודות טיח
4,650.00

תת פרק  09.21טיח חוץ

4,650.00

סה"כ  09עבודות טיח
פרק  40פיתוח נופי
תת פרק  40.06ריצופים ומדרגות

93,500.00

תת פרק  40.53ריצוף באבנים משתלבות

361,340.00

תת פרק  40.54אבני שפה וגן ,אבני תיחום

66,960.00

תת פרק  40.56תיחום גומות וסריגים לעצים

17,920.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 286/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'286 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק
תת פרק  40.61קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

סך מבנה

סך פרק

18,289.00
558,009.00

סה"כ  40פיתוח נופי
פרק  41גינון והשקיה
תת פרק  41.11עיבוד הקרקע ואדמת גן

10,927.00

תת פרק  41.20נטיעה

63,600.00
74,527.00

סה"כ  41גינון והשקיה
פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.30מחסומים לרכב ומתקני חנייה
לאופניים

85,050.00

תת פרק  42.41אשפתונים ומסתורי אשפה

7,020.00
92,070.00

סה"כ  42ריהוט חוץ
פרק  51עבודות סלילה
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק

86,600.00

תת פרק  51.02עבודות עפר

95,350.00

תת פרק  51.03מצעים

264,000.00

תת פרק  51.04עבודות אספלט

370,800.00

תת פרק  51.09תמרור ,צביעה ,מעקות בטיחות
והסדרי תנועה

11,303.00

828,053.00

סה"כ  51עבודות סלילה
פרק  57צנרת לכיבוי אש בחניה
122,480.00

תת פרק  57.01כיבוי אש בשטח החניה

122,480.00

סה"כ  57צנרת לכיבוי אש בחניה

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 287/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'287 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך תת פרק

סך מבנה

סך פרק

פרק 99 99
28,000.00

סה"כ 99 99
סה"כ  04חניה  -שלב ד

2,263,156.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 288/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'288 :

קאנטרי באר יעקבV7

סך מבנה

סך פרק
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר

64,000.00

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

2,739,692.00

פרק  03אלמנטים דרוכים וטרומים

295,900.00

פרק  04עבודות בניה

124,200.00

פרק  05עבודות איטום

847,925.00

פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

1,279,500.00

פרק  07מתקני תברואה במבנה

574,490.00

פרק  08מתקני חשמל

1,584,935.00

פרק  09עבודות טיח

319,800.00

פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

1,801,625.00

פרק  11עבודות צביעה

140,015.00

פרק  12עבודות אלומיניום

2,035,600.00

פרק  15מיזוג אוויר

2,221,745.00

פרק  17מעלית

200,000.00

פרק  18תקשורת

404,440.00

פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין

1,392,275.00

פרק  23כלונסאות יצוקים באתר

655,950.00

פרק  34מתקני גילוי וכיבוי אש

796,020.00

פרק  38דיזל גנרטור וUPS-

113,500.00

פרק  40פיתוח נופי

584,310.00

פרק  41גינון והשקיה

91,793.00

פרק  42ריהוט חוץ

2,060.00

פרק  44גידור

24,420.00

פרק  51סלילת כבישים ורחבות

2,820.00

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:
רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 289/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'289 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך פרק
פרק  57תשתיות ביוב ומים סביב המבנה

1,180,100.00

פרק 99 99

86,574.00

סך מבנה

19,563,689.00

סה"כ  01קאנטרי באר יעקב שלב א
מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר

189,050.00

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

2,210,502.00

פרק  04עבודות בניה

39,700.00

פרק  05עבודות איטום

388,105.00

פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

454,900.00

פרק  08מתקני חשמל

715,702.50

פרק  09עבודות טיח

126,000.00

פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

664,605.00

פרק  11עבודות צביעה

51,625.00

פרק  12עבודות אלומיניום

1,141,800.00

פרק  16שלב ב' -אגף הבריכות -חימום והסקה

1,782,465.00

פרק  18תקשורת

43,040.00

פרק  19מסגרות חרש

1,229,000.00

פרק  22אלמנטים מתועשים בבנין

779,850.00

פרק  23כלונסאות יצוקים באתר

397,200.00

פרק  24הריסות ופירוקים

3,400.00

פרק  34מתקני מתח נמוך

296,375.00

פרק  40פיתוח נופי

822,804.20

פרק  41גינון והשקיה

17,905.00

פרק  42ריהוט חוץ

3,090.00

פרק  44גידור

69,840.00
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:
רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 290/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'290 :

קאנטרי באר יעקבV7
סך פרק
פרק  51סלילת כבישים ורחבות

7,650.00

פרק  70אגף הבריכות -מערכות מים לבריכה מקורה

548,208.00

פרק  71מערכות מים לבריכת פעוטות

365,350.00

פרק 99 99

8,000.00

סך מבנה

12,356,166.70

סה"כ  02קאנטרי באר יעקב שלב ב
מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג
פרק  01תנאים כללים ועבודות עפר

86,350.00

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

563,060.00

פרק  05עבודות איטום

122,060.00

פרק  06עבודות נגרות ומסגרות אומן

176,000.00

פרק  08מתקני חשמל

238,610.00

פרק  10עבודות ריצוף ,חיפוי וטרצו

186,000.00

פרק  18תקשורת

11,100.00

פרק  23כלונסאות יצוקים באתר

219,540.00

פרק  34מתקני מתח נמוך

14,250.00

פרק  40פיתוח נופי

1,095,910.00

פרק  41גינון והשקיה

171,850.00

פרק  42ריהוט חוץ

4,120.00

פרק  44גידור

120,300.00

פרק  51סלילת כבישים ורחבות

27,480.00

פרק  70שלב ג' -בריכה חיצונית-מערכות לבריכה

531,230.00

פרק 99 99

95,000.00
3,662,860.00

סה"כ  03קאנטרי באר יעקב שלב ג

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 291/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'291 :

קאנטרי באר יעקבV7

סך מבנה

סך פרק
מבנה  04חניה  -שלב ד
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר

1,757.00

פרק  08מתקני חשמל

553,610.00

פרק  09עבודות טיח

4,650.00

פרק  40פיתוח נופי

558,009.00

פרק  41גינון והשקיה

74,527.00

פרק  42ריהוט חוץ

92,070.00

פרק  51עבודות סלילה

828,053.00

פרק  57צנרת לכיבוי אש בחניה

122,480.00

פרק 99 99

28,000.00
2,263,156.00

סה"כ  04חניה  -שלב ד

י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב 292/...

אומדן

כתב כמויות )ריכוז(

10/03/2020
דף מס'292 :

קאנטרי באר יעקבV7

סך מבנה
מבנה  01קאנטרי באר יעקב שלב א

19,563,689.00

מבנה  02קאנטרי באר יעקב שלב ב

12,356,166.70

מבנה  03קאנטרי באר יעקב שלב ג

3,662,860.00

מבנה  04חניה  -שלב ד

2,263,156.00

סך הכל
37,845,871.70
סה"כ כללי
0.10
הנחת עיגול
37,845,871.80
סה"כ
6,433,798.20
 17%מע"מ
44,279,670.00
סה"כ כולל מע"מ
י ש ר א ל ש ר י ג  -שרותי הנדסה רח' לישנסקי  27ראשל"צ טל03-9414478:

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
רח לישנסקי  27ראשל"צ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.5

____________
תאריך
03/9414478

קובץ :קאנטרי באר יעקב

