
:מתכננים 

050-3111715עופר בוראדריכלות

 חבל מודיעין   ז"מוא
 מועדון פיס  שיפוץ

 מושב בני עטרות 
 
 

 '__________מכרז מס
 הצעת מחיר  \כתב כמויות

 סעיפי מפרט טכני  
 06/2020 



א חבל מודיעין .מ

03052020מועדון בני עטרות 

8 מתוך 2עמוד

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

נגרות  ומסגרות פלדה01.06.00.000

הערות כלליות
אם קיים בפרויקט  -  הנחיות כלליות לאחוזי קבלן  ראשי  . 1

ראה   -  (בתוספת למחירי קבלני נגרות ומסגרות שלהלן)

תשומת  לב .  נספחים ועלויות בניה- '  בתחילת  חלק  ג

" הנחות  יסוד  לתמחיר מאגר המחירים"המשתמש  מופנית  ל

כמו כן לחישוב  בתחילת  חלק  ; המפורטות בתחילת החוברת

 (למחיר הכולל של הבניה)עבור תוספת לפי אזורים '  ג

.ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה

מפרט כללי "כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב. 2

אלא , כולל אופני המדידה,  ("האוגדן הכחול")" לעבודות בנין

.אם צוין אחרת בסעיף

,  בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו

.יש  להשתמש  רק במקרים של דרישה מיוחדת

מידות . כל המידות בפרק זה מצינות את מידות הפתח בקיר. 3

לאחר הרכבת , ל"סופיות של  כנפי הדלתות יותאמו לנ

.המשקופים

  2/"4"משקופי עץ בחתך : מחירי עבודות הנגרות כוללים. 4

(מ" ס10לקיר  עובי  )

פעמיים שפכטל שתי שכבות , כולל מריחה בשמן פשתן-צביעה

זיגוג זכוכית ". סופרלק"צבע יסוד ושכבה אחת צבע עליון 

או  זיגוג בחומרים פלסטיים ,  מ"  מ3שקופה חלקה בעובי  

.  (חומרים-91.050ראה תת פרק  ). שקופים בעוביים שונים

.הדלתות כוללות פרזול סטנדרט מגולוון

רווח ונקובים + עבודה + כל המחירים כוללים חומר . 8

והינם מחירי קבלן הנגרות וקבלן  (מ"ללא מע)בשקלים חדשים 

.המסגרות

דלתות עץ01.06.10.000

01.06.10.001

, דלת לחדר שרותים לנכים  חד כנפית לפתיחה רגילה

' מ1לבודה עם מילוי מלא עד גובה  . 100/210במידות 

מ וקנט " ס9מסגרות עץ אורן , מ" מילוי  חס50%- העל 

תריס אורור קבוע משלבי עץ + , גושני בצידי הדלת

מעטפת הדלת דיקט .  ברשימה2כמתואר בפריט 

ציפוי פולימרי קשיח )ציפוי הדלת ונירו , מ" מ8" סנדביץ"

או " פלג דלתות עץ"דוגמת , (עמיד ברטיבות ושריטות

אביזרי הגנה ומחזירי .  ברשימת הנגרות 2פריט , ע"ש

             2,340₪     21,170₪'יח.שמן בסעיף נפרד  בפרק זה

01.06.10.002

תוספת מחיר לדלת עם משקוף עץ עבור ביצוע משקוף 

                504₪        2252₪'יחמ" ס10מ בקיר עובי " ס90-100/210לפתח במידות , פח

ארונות מטבח ומאחזי יד01.06.10.003

01.06.10.004

 במידות HPLיחידת ארון מטבח תחתון עשוי 

ע גוון לבחירה  :דוגמת אלבין או ש. מ" ס150/50/90

 2 מגירות 3. לחלופין ארון כנל מסנדביץ גמר פורמאיקה 

             4,050₪     14,050₪'קומפע כיור וברז נמדד בנפרד"דלתות משטח אבן קיסר או ש

01.06.10.005

או " דלתות שהרבני"דוגמת  (אצבעוני)מגיני אצבעות 

המכסים את הרווח שבין המזוזה לכנף הדלת בצד , ע"ש

                450₪        2225₪' יחהצירים

                  90₪          245₪' יחמותקן בקיר או ברצפה  (מעצור דלת)תפס קפיצי 01.06.10.006

             7,434₪נגרות  ומסגרות פלדה01.06כ "סה



א חבל מודיעין .מ

03052020מועדון בני עטרות 

8 מתוך 3עמוד

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

מתקני תברואה1.07

בחלק זה נכללו קבועות ואביזרים בלבד
כגון )מחירי קבועות כוללים כל האביזרים הנדרשים 

ה הנדרשים "צינורות מאריכים וכיו. מפצלים, סיפונים

להתקנה מושלמת  וכו ש

אביזרים וכלים סניטריים07.041.0

   -                  ₪       0200₪' יחבדיקת אסלה קיימת ותיקונים לפי הצורך- אסלה לנכים 07.041.1

07.041.2

החלפת אסלה לאסלה לנכים לפי הצורך אסלה תלויה 

מ " ס48 בגובה 70דגם  אורך '  לנכים מחרס לבן סוג  א

VITRAע עםעם מיכל הדחה סמוי "או ש" ע "  או ש

מושב  ומכסה , לרבות טבעת חיבור, (נמדד בנפרד)

             3,780₪   21,890₪' יחע  דגם  וכל החיזוקים"או ש" פרסה"קשיח דגם 

             1,080₪      2540₪' יחהתקנת נקודה חדשה לכיור בשרותי נכים07.041.3

             1,080₪   11,080₪' יחכיור מטבחון כולל ברז והתקנה בארוןו

                774₪      2387₪' יחע תוצרת חרסה לשרותי נכים" או ש " 40חרצית"כיור 07.041.4

07.041.5

ט "סוללה לכיור נגיש עם פיה קצרה וידית מרפק מק

גימור כרום מותקו מושלם . ע" חרסהאו ש301441

             1,440₪      2720₪' יחלחרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

             1,440₪      2720₪' יחהשלמה לציוד קיים- סט אביזרים לשרותי נכים 07.041.6

             9,594₪אביזרים וכלים סניטריים07כ "סה

עבודות חשמל1.08

08.08.05.00

שנוי בהדלקות .  ת על בסיס מערכת קיימת"התקנה של ג

לפי תכנית מוסכמת על בסיס לוחות קיימים מוצעות שתי 

חלופות

08.08.05.0121

:  מקט פריט1,400Lm 225פיקסלד ,ת געש"ג

5Z01156. גוף אלומיניום .לבן.להתקנה שקועה בתקרה

ציוד דרייבר פיזור אור מערכת .בציפוי אבקת פוליאסטר

אופטית רפלקטור עשוי מחומר רפלקטיבי בדרגה גבוהה 

מקור אור מודול לד בעל נצילות .ועדשה מאקריל אופל

שטף -  ו3,000°K בגוון CRI 90- גבוהה ומסירות צבע 

ט "גוון אור המק19W  הספק גוף Lm 2172אור  

             5,742₪      22261₪' יח4000Kמתייחס לגוון 

08.08.05.0122

בעל , גוף תאורה חסכוני5Z00338/342: ט"מקAפאנלד 

. דופן דקה ובעל שכבה מיוחדת להולכת חום מיטבית

, מבואות כניסה, חנויות, מתאים להארת משרדים

בעל אישור פיקוד העורף . מעברים ציבוריים וכדומה

ניתן להתקנה גם עבור גריד נסתר . ד"להתקנה בממ

: גוף. 120X30: הגוף קיים גם בגודל. בתקרה אקוסטית 

 Flicker Freeדרייבר : ציודPSכיסוי , מסגרת אלומיניום

דאלי או , 1-10V: ניתן להזמין במגוון אפשרויות עמעום

Touch dמפזר אור : מערכת אופטיתPMMA המאפשר 

מקור .מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל בצורה אחידה

- סרט לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה : אור

CRI 90 4,000° בגווןK: 3,300Lm30: הספק גוףW גוון

             6,912₪      24288₪' יח.4,000°Kט מתייחס לגוון אור "המק: אור

תוצרת . מ " ס80קוטר )ת לונה חישוק צמוד ל תליה "ג

גוף )תלויה / להתקנה תלויה מתקרה  . ע"געש או ש

 מטר המאפשר 2התאורה מגיע עם סט תליה עד 

אלומיניום בציפוי אבקת  :גוף.(גמישות באופן ההתקנה

מפזר אור אקריל  :מערכת אופטית. אפוקסי פוליאסטר

אופאל המאפשר מעבר אור גבוה לפיזור האור בחלל 

, Medium Power, מודול לד :מקור אור. בצורה אחידה

 בגוון CRI 80- בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע גבוהה

3,000°K4,450 : שטף אורLm50 :הספק גוףW2,700₪   12,700₪' יח             

08.08.05.0123

 שטף 3000K  גוון 5W00133  26 Wגת לד פס געש 

853lm3,510₪        5268₪א"מ             

                720₪      1720₪'קומפתיקוני חשמל באזור שרותי נכים ומטבחוןו

08.08.05.0124

 6ל ב"א מהנ"נק חשמל לגת כולל הדלקות וחיווט כ

             7,020₪      52135₪' יחהדלקות נפרדות

           26,604₪עבודות חשמל 08כ "סה



א חבל מודיעין .מ

03052020מועדון בני עטרות 

8 מתוך 4עמוד

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

עבודות ריצוף וחיפוי01.10.00.000
הערות כלליות

הנחות יסוד לתמחיר"תשומת לב המשתמש מופנית ל .1  

כמו כן; המפורטות בתחילת החוברת" מאגר המחירים  

עבור תוספת לפי אזורים' לחישוב בתחילת חלק ג  

(למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או הפחתות בגין   

.היקף העבודה

מפרט כללי"כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב .2  

כולל אופני המדידה, ("האוגדן הכחול")" לעבודות בנין , 

.אלא אם צויין אחרת בסעיף

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים 

יש  להשתמש  רק במקרים של דרישה ,  לנאמר בו

.מיוחדת

ראה חלק ב- עלויות חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי  .3 ' 

90פרק  .

רווח ונקובים+ עבודה + כל המחירים כוללים חומר  .4  

והינם מחירי קבלן ראשי (מ"ללא מע)בשקלים חדשים  .

: (כפי שמוגדר בחוזה הממשלתי)הערה למחיר יסוד 

למוצר פירושו מחיר נטו במקום רכישתו של " מחיר יסוד"

.אותו מוצר

גרניט פורצלן ושיש, ריצוף באריחי קרמיקה01.10.30.000

01.10.30.001

, R10ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 

מחיר יסוד , מ" מ4בעובי , מ" ס45x45במידות 

             2,700₪        15180₪ר" מר באזור השירותים"מ/ח"ש80

             4,140₪        20207₪ מטרמ" ס45/10ל במידות "שיפולי גרניט פורצלן לנ01.10.30.002

                 ₪-חיפוי קירות01.10.30.003

01.10.30.004

 33/33חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן במידות 

             6,683₪        33203₪ר" מר"מ/ח" ש80.00מחיר יסוד , מ"ס

                428₪          586₪ מטרמ" מ40/4מפתני דלתות מפליז במידות 01.10.30.005

                360₪          490₪ מטרמ" מ8פרופילים מנירוסטה לקרמיקה בעובי 01.10.30.006

           1614,310₪עבודות ריצוף וחיפוי01.10כ "סה



א חבל מודיעין .מ

03052020מועדון בני עטרות 

8 מתוך 5עמוד

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

עבודות צביעה01.11.00.000
הערות כלליות01.11.00.000

אם קיים-  הנחיות כלליות לאחוזי קבלן  ראשי   .1   

 (בתוספת למחירי קבלן עבודות צביעה שלהלן)בפרויקט  

תשומת. נספחים ועלויות בניה- ' ראה בתחילת חלק ג -  

הנחות  יסוד  לתמחיר מאגר"לב המשתמש  מופנית  ל   

כמו כן לחישוב; המפורטות בתחילת החוברת" המחירים  

למחיר)עבור  תוספת  לפי אזורים ' בתחילת חלק ג  

ותוספות או הפחתות בגין היקף (הכולל של הבניה  

.העבודה

מפרט כללי"כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב .2  

כולל אופני המדידה, ("האוגדן הכחול")" לעבודות בנין , 

.אלא אם צויין אחרת בסעיף

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים 

יש  להשתמש  רק במקרים של דרישה ,  לנאמר בו

.מיוחדת
  פעמים עד לקבלת3משטחים לסיוד יצבעו לפחות  .3

.ציפוי אחיד בגוון הדרוש

91פרק ' ראה חלק ב- עלויות חומרים לעבודות צבע  .4 .

59.060.0100ראה סעיפים - שילוט וסימון מקלטים   .5 -

130.

רווח ונקובים+ עבודה + כל המחירים כוללים חומר  .6  

והינם מחירי קבלן עבודות (מ"ללא מע)בשקלים חדשים   

.צביעה

צבע פנים01.11.11.000

01.11.11.000

צביעת רצפות בטון בצבע אפוקסי או במערכת : הערה

50.043אפוקסי ראה תת פרק 

01.11.11.001

לרבות  , ע על טיח פנים"או ש" 2000סופרקריל "צבע 

ע ושתי שכבות "או ש" טמבורפיל"שכבת צבע  יסוד 

           12,600₪          35036₪ר" מע"או ש" 2000סופרקריל "

01.11.11.002

ע "או ש" סופרקריל אקרינול"צבע מגן נגד עובש ופטריות 

                405₪          1527₪ר" מ שכבות3-על טיח פנים ב

           13,005₪עבודות צביעה01.11כ  "סה

אלומיניום-מסגרות אומן01.12.00.000
הערות

מתאימים , האביזרים מדגמים סטנדרטיים- פירזול 

.לדרישות התקן עבור כל אלמנט

רווח ונקובים + עבודה +  כל המחירים כוללים חומר 

.והינם מחירי קבלן עבודות אלומיניום (בשקלים חדשים 

                720₪        1720₪קומפזגוג ותיקונים- שפוץ חלון אלומיניום קיים 01.12.11.010

                360₪        1360₪קומפהתאמת דלת קיימת לפתיחה01.12.11.011

01.12.11.012

תוספת פרופילים לחלון ויטרינה קיים להתאמה למחיצה 

             1,080₪     11,080₪קומפאקוסטית ניידת

             2,160₪אלומיניום -מסגרות אומן01.12כ "סה



א חבל מודיעין .מ

03052020מועדון בני עטרות 

8 מתוך 6עמוד

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

רכיבים מתועשים בבניין01.22.00.000
הערות כלליות

אם קיים-  הנחיות כלליות לאחוזי קבלן  ראשי   .1   

בתוספת למחירי קבלן האלמנטים המתועשים)בפרויקט    

נספחים ועלויות-  '  ראה בתחילת חלק  ג - (שלהלן  

הנחות  יסוד"תשומת  לב  המשתמש  מופנית  ל.  בניה   

המפורטות בתחילת החוברת" לתמחיר מאגר המחירים ; 

עבור תוספת לפי'  כמו כן לחישוב  בתחילת  חלק  ג  

ותוספות או הפחתות (למחיר הכולל של הבניה)אזורים   

.בגין היקף העבודה

מפרט כללי"כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב .2  

כולל אופני המדידה, ("האוגדן הכחול")" לעבודות בנין , 

.אלא אם צויין אחרת בסעיף

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים 

יש  להשתמש  רק במקרים של דרישה ,  לנאמר בו

.מיוחדת

 - עלויות חומרים לעבודות רכיבים מתועשים בבנין .3

93פרק ' ראה חלק ב .

רווח ונקובים+ עבודה + כל המחירים כוללים חומר  .4   

והינם  מחירי  קבלן (מ"ללא  מע)בשקלים  חדשים    

.האלמנטים המתועשים

: (כפי שמוגדר בחוזה הממשלתי)הערה למחיר יסוד 

למוצר פירושו מחיר נטו במקום רכישתו של " מחיר יסוד"

.אותו מוצר

(תקרות תותב)תקרות תלויות או אקוסטיות 

לפי שינוי במפרט הכללי פרק - מדידת תקרות מודולריות 

מהמדידה במטרים , 2007 מהדורה רביעית שנת 22

 משטח %30ריבועיים של תקרות אקוסטיות ינוכו 

שבהם לא הותקנו יחידות , הפתחים במידות המודול

.(ב"למפזרי אוויר וכיו, לגופי תאורה: כגון)מילוי 

תקרות גבס01.22.27.00

01.22.27.01

פרוק תקרה אקוסטית קיימת כולל סלוק החומר ושמירת 

             4,410₪          14032₪ר" מא לשימוש חוזר"אביזרי מ

01.22.27.02

פלזה "דגם " דנוליין"|תקרה מלוחות גבס מחוררים  

 עובי 61/61ע חרור רנדומלי עד הקצה אריח "יוניטי או ש

הפרופילים המשניים וגמר ,מ כולל כל הפרופילים" מ12.5

           22,230₪        95234₪ר" מר"למ ₪ 105מחיר יסוד לאריח . זוויתן 

בידוד תקרות אקוסטיות01.22.27.03

01.22.27.04

י מזרוני צמר סלעים  בעובי  "בידוד תקרות אקוסטיות ע

ק עטופים  ביריעות "מ/ג" ק60  בצפיפות של 1"

             4,410₪          14032₪ר" מ(ב"פלא)פוליאתילן עמידות נגד אש 

01.22.27.05

כ "סה- סינור גבס לתקרה אקוסטית בהיקף התקרה 

           20,925₪        93225₪ר "מפריסה אלמנט אופקי ואנכי כולל קונסט ושפכטל וצבע

             3,600₪        20180₪יחא ותריס אוויר חוזר"התקנה מחדש מפזרי מ01.22.27.06

             4,032₪          14029₪ר "מתוספת על עבודה בגובה ופיגומים01.22.27.07

           59,607₪רכיבים מתועשים בבניין01.22כ "סה
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03052020מועדון בני עטרות 

8 מתוך 7עמוד

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

ריהוט וציוד מורכב בבניןקוסטית מח
הערות כלליות01.30.00.000

אם קיים -  הנחיות כלליות לאחוזי קבלן  ראשי  . 1

 (בתוספת למחירי קבלן הריהוט והציוד שלהלן)בפרויקט  

.  נספחים ועלויות בניה- '  ראה  בתחילת  חלק  ג -  

הנחות  יסוד  "תשומת  לב המשתמש  מופנית  ל

; המפורטות בתחילת החוברת" לתמחיר מאגר המחירים

עבור תוספת לפי '  כמו כן לחישוב  בתחילת  חלק  ג

ותוספות או הפחתות  (למחיר הכולל של הבניה)אזורים 

.בגין היקף העבודה

מפרט כללי "כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב. 2

, כולל אופני המדידה, ("האוגדן הכחול")" לעבודות בנין

 30למרות  שאין  פרק . אלא אם צויין אחרת בסעיף

מחייבים שאר הפרקים  שבאוגדן  את " אוגדן הכחול"ב

.(במידה ומתאימים)הסעיפים  שבפרק  זה 

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים 

יש  להשתמש  רק במקרים של דרישה ,  לנאמר בו

.מיוחדת

.06.020ראה תת פרק - עלויות לארונות מטבח . 3

.90פרק ' ראה  חלק ב- עלויות אביזרים .4

רווח ונקובים + עבודה + כל המחירים כוללים חומר . 5

והינם מחירי קבלן הריהוט  (מ"ללא מע)בשקלים חדשים 

.והציוד

ופרקט>  P<V<Cרצפון פוליאריתאן 30.021

01.30.20.010

פרקט שכבתי "רצפת פרקט לאולם מחול וספורט מסוג 

ע עשוי מלוחות עץ שכבתי בוק או אלון "או ש" רצפרקט

תקע -עיבוד שקע, ע מהוקצעים"כדוגמת ריצפרקט או ש

לוחות העץ מונחים על . מ צבועים בלכה" מ14בעובי 

מ מונחים על ספוג " מ11/170תשתית מסרגלי עץ 

 EN14904, FIBAמ לפי תקן אירופי " ס1.5באעובי 

LEVEL50,976₪        141.6360₪ר"מכולל שיפולים כנדרש/  755י " ולפי ת           

01.30.20.011

מחיצה אקוסטית מתקפלת להפרדה של אולם ראשי  

כולל מסילה '  מ9.6 מ ובאורך כולל של 3.5בגובה 

 DB 37-42כושר בידוד . בתקרה וכל אביזרי הנעילה

           70,380₪     342,070₪ר"מע גוון ופרטים לאישור האדריכל"תוצרת דקור דלת או ש

             1,350₪     11,350₪יחל"תוספת דלת מילוט לנ01.30.20.012

01.30.20.013

לוחות הרקליט - חיפוי אקוסטי על קירות לבליעת רעש 

           16,245₪        95171₪ר"ממורכב וצבוע על הקיר ₪ 95מחיר יסוד 

                450₪        2225₪יחמתקן לסבון ולנייר בשרותים01.30.20.014

         139,401₪ריהוט וציוד מורכב בבנין01.30כ "סה

שונות01.99.00

01.99.01

בסדרת - הסדרת יציאת חירום בצד מזרח של האולם 

             1,800₪     11,800₪קומפמדרגות להפרש גובה בין האולם לקרקע טבעית

01.99.02

שטח כולל - תיקונים ברמפה ורצוף מבואה כולל מדרגות 

יציקה , פירוק חלקים פגומים ורופפים - ר " מ30- כ

חלקית מחדש דוגמת הקיים או פירוק כולל ובניה מחדש 

.      לפי  סיכום עם מנהל פרויקט לאחר סיור קבלנים

             4,500₪     14,500₪קומפר" מ30- שטח כולל כ 

             4,500₪     14,500₪קומפהריסה ובניה מחיצות לשרותי נכים כולל סלוק אשפה01.99.03

             4,050₪        5810₪ע"יעבודות גמר שונות ותיקונים01.99.04

           14,850₪שונות 01.99כ "סה



א חבל מודיעין .מ
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8 מתוך 8עמוד

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

סיכום 
             7,434₪נגרות  ומסגרות פלדה01.06כ "סה

             9,594₪ אביזרים וכלים סניטריים07כ "סה

08כ "סה            26,604₪ עבודות חשמל 

           14,310₪עבודות ריצוף וחיפוי01.10כ "סה

         13,005₪עבודות צביעה01.11כ  "סה

אלומיניום-מסגרות אומן01.12כ "סה  2,160₪           

         59,607₪רכיבים מתועשים בבניין01.22כ "סה

       139,401₪ריהוט וציוד מורכב בבנין01.30כ "סה

         14,850₪ שונות01.99כ "סה

כ מבנה"סה        286,965₪סהכ 

       286,965₪סהכ

סהכ_____%יש ליתן הנחה בלבד  (%)אחוז הנחה מוצע 

מ במילים"כ אחרי הנחה וכולל מע"סה  

מ"כ אחרי הנחה וכולל מע"סה                 

אחוז___________במילים  (%)אחוז הנחה מוצע 

___________________חתימה וחותמת המציע 

 סהכ אחרי הנחה

17%מעמ 


