
מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות06.020.0110
200/30/60 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ

פורמייקה P.F, הארון כולל 3 דלתות מסוג
קלפה, הכל לפי פריט N-01 ברשימות

האדריכל או ש"ע.

________1.00קומפ

יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ06.020.0160
במידות 320/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי

חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ, לפי
פריט N-01 ברשימות האדריכל או ש"ע.

________1.00קומפ

סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה
ודלפקים

סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות06.051
להרחקת יונים ופרופילי פלדה

06.051.0009M- סורג קבוע, דוגמה סטנדרטית לפי פריט
04 ברשימות האדריכל לרבות מסגרת,

מגולוון וצבוע, במרווחים של 80-100 מ"מ.

________90.00מ"ר

סה"כ לסורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות
להרחקת יונים ופרופילי פלדה

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ,06.055
אלומיניום ופלסטיק

מחירון06.055.0010
דקל

לשיפוצים
ותחזוקה
מהדורת
ספטמבר

2021

מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון
וצבוע בתנור, בקוטר "1/2 1 לרבות חיזוקים

לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור

________4.00מ'

סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ,
אלומיניום ופלסטיק

סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מתקני תברואה07

כיורים וקערות07.042

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

מחירון07.042.0315
דקל

לשיפוצים
ותחזוקה
מהדורת
ספטמבר

2021

קערת מטבח מחרס לבן סוג א', במידות
60/45 ס"מ, דגם "קוראל 60" או ש"ע,

להתקנה שטוחה

________1.00יח'

סה"כ לכיורים וקערות

ברזים וסוללות07.045

סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה07.045.0162
מסתובבת מסדרת "רותם °45 פיה ארוכה",

מק"ט 900522 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור
כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל

חומרי העזר

________1.00יח'

סה"כ לברזים וסוללות

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר"07.046
ומשטחים אקריליים

מחירון07.046.0027
דקל

לשיפוצים
ותחזוקה
מהדורת
ספטמבר

2021

משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה
3) בעובי 2 ס"מ, דגם 6141, 6011, 4601,

,4120 ,4130 ,4141 ,4220 , 4230 ,4600
,2230 ,3100 ,4001, 4003 ,4004 ,4030

2141, 2030, 2003, 1141, 1111 לרבות
מדידה, הובלה והרכבה

________2.00מ"ר

מחירון07.046.0170
דקל

לשיפוצים
ותחזוקה
מהדורת
ספטמבר

2021

תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ,
עבור חיתוך פתח לכיור בהתקנה שטוחה

________1.00יח'

מחירון07.046.0180
דקל

לשיפוצים
ותחזוקה
מהדורת
ספטמבר

2021

תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ,
עבור חיתוך פתח לברז בעמידה

________1.00יח'

סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן
קיסר" ומשטחים אקריליים

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

עבודות אינסטלציה שונות07.047

הארכת יציאת צמ"ג קיים מעבר לקו החיפוי07.047.0001
החדש למבנה,

לרבות כיפוף ע"פ הצורך.

עד לאורך של 70 ס"מ.

כולל כל האביזרים הנדרשים לביצוע מושלם.

________11.00יח'

סה"כ לעבודות אינסטלציה שונות

סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

צנרת חשמל פלסטית08.021

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ"08.021.0100
קוטר 20 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל

משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

________200.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ"08.021.0110
קוטר 25 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל

משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

________200.00מ'

צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר08.021.0170
20 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל

משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

________100.00מ'

צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר08.021.0172
25 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל

משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

________100.00מ'

צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר08.021.0178
50 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל

משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

________100.00מ'

סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

תעלות כבלים08.023

תעלות מחולקות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 08.023.053060
מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות

מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת
"פלגל" או ש"ע

________5.00מ'

סה"כ לתעלות כבלים

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

(XLPE) N2XY כבלי נחושת08.031

08.031.0010(XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים

על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________200.00מ'

08.031.0090(XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים

על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________200.00מ'

08.031.0110(XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים

על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות
לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה"

או ש"ע

________50.00מ'

סה"כ ל(XLPE) N2XY כבלי נחושת

מוליכי נחושת מבודדים08.034

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 6 ממ"ר עם08.034.0040
בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים

בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________100.00מ'

סה"כ למוליכי נחושת מבודדים

מוליכי נחושת גלויים08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 10 ממ"ר,08.035.0009
טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על

סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________100.00מ'

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר,08.035.0030
טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על

סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________50.00מ'

סה"כ למוליכי נחושת גלויים

מופות לכבלים08.036

מופה מתכווצת לכבל עד 5X16 ממ"ר מוגנת08.036.0040
מים

________4.00יח'

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/20224

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 13269אתר דקל

http://www.dekel.co.il


מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

סה"כ למופות לכבלים

כבלים חסיני אש08.037

08.037.0500FE180 E90 NHXH כבלים חסיני אש מסוג
בחתך 3X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע,

קבועים למבנה מונחים על סולמות או
בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור

בשני הקצוות

________100.00מ'

סה"כ לכבלים חסיני אש

הארקות והגנות אחרות08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים08.040.0010
נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ'

תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים
מקוריים

________1.00יח'

שוחת ביקורת פלסטית להארקה בקוטר 08.040.0025345
מ"מ בתחתית ו- 254 מ"מ בצד העליון, גובה

260 מ"מ, לרבות מכסה, כדוגמת ארכה או
ש"ע

________1.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת08.040.0035
במידות 400x40x4 מ"מ

________1.00יח'

סה"כ להארקות והגנות אחרות

C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות08.061

________3.00יח'שיפוץ בלבד של לוח חשמל עד 36 מאמ"תים08.061.0760

סה"כ לC.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

C מא"זים אופיין08.062

מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי,08.062.0060
כושר ניתוק 10 קילואמפר

________10.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת08.062.0250
קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר

________5.00יח'

סה"כ לC מא"זים אופיין

ממסרים ומגענים08.066

ממסר צעד חד קוטבי 16A, דוגמת גוויס או08.066.0050
ש"ע

________2.00יח'

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

ממסר פחת 2X25 אמפר רגישות 08.066.020030
מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת
חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________1.00יח'

ממסר פחת 4X25 אמפר רגישות 08.066.022030
מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת
חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________3.00יח'

ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 08.066.023030
מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת
חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________2.00יח'

________2.00יח'מפסק שעון ללא רזרבה מכנית08.066.0520

11KW - AC3 מגענים תלת קוטביים לזרם08.066.0601
עד 25 אמפר

________2.00יח'

18.5KW - AC3 מגענים תלת קוטביים לזרם08.066.0607
עד 40 אמפר

________2.00יח'

סה"כ לממסרים ומגענים

שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה08.069
ומכשירי מדיד

________1.00יח'לחצן הפסקה ננעל, שחרור ע"י מפתח08.069.0490

תא פוטו אלקטרי (פוטוצל) ללוח חשמל עם08.069.0545
HAGER דוגמת תוצרת IP55 עינית שקועה

המשווק ע'י חב' "מולכו" או ש"ע

________1.00יח'

סה"כ לשנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד
ובקרה ומכשירי מדיד

מפסקי זרם למאור08.071

מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז'08.071.0010
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________10.00יח'

מ"ז כפול למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז'08.071.0020
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________8.00יח'

מ"ז מחליף למאור תה"ט, יחיד 10A דגם08.071.0030
מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע

________4.00יח'

סה"כ למפסקי זרם למאור

בתי תקע08.072

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

D17 רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 08.072.03206
אביזרים, לרבות בסיס, דוגמת "ע.ד.א. פלסט"

דגם

________4.00יח'

רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 8 אביזרים,08.072.0330
לרבות בסיס, דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם

D18 או דגם "טוסקנה" תוצרת "וויסבורד" או
ש"ע

________2.00יח'

סה"כ לבתי תקע

אביזרי חשמל שונים08.073

מפסק זרם פקט 611X אמפר בתיבה מוגנת08.073.0200
מים תוצרת "גוויס" או ש"ע

________1.00יח'

מפסק זרם פקט 3X16 אמפר בתיבה מוגנת08.073.0220
מים תוצרת "גוויס" או ש"ע

________1.00יח'

________2.00יח'לחצן חרום פלסטי עם זכוכית לשבירה עה"ט08.073.0520

________4.00יח'תיבה עם 3 לחצני הפעלה מוארים08.073.0620

התקן שקעים שולחני מאלומיניום, משולב08.073.2350
במשטח העליון של השולחן, לרבות תיבת

התקנה, פנל פנימי מתאים, 4 בתי תקע דגם
MCS- 16 ו-4 שקעי תקשורת, דגםA ישראלי

6 כדוגמת ITMARKET או ש"ע

________1.00יח'

סה"כ לאביזרי חשמל שונים

גופי תאורת חרום08.083

שלט "יציאה" להתקנה שקועה, לד 2W , דו08.083.1000
תכליתי לעבודה בחרום 180 דקות, דגם
PLEXI LED מתוצרת AWEX , כדוגמת

"ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם

________2.00יח'

גוף תאורת מילוט לד W3 להתקנה שקועה,08.083.2240
לזמן פעולה של 180 דקות בחירום, כדוגמת
5Z04012 געש - יאיר לד מילוט שקוע דגם

או ש"ע, מותקן מושלם

________26.00יח'

סה"כ לגופי תאורת חרום

תאורת לדים - פנים08.085

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

גוף תאורה לד צילינדר צמוד לתקרה בקוטר08.085.0002
6.5 ס"מ שטף 1800 לומן 20 ואט 3000

קלווין דגם 517 . הגוף יעמוד בכל התקנים
המדרשים במפרט הטכני . תוצרת ניו לייט

אוש"ע באישור בלבד .ג"ת G בתכנית .

________47.00יח'

גוף תאורה לד עגול אטום בקוטר 22.8 ס"מ08.085.0006
IP54 שקוע בתקרה שטף 3600 לומן 36 ואט

4000 קלווין דגם פיקסלד פרו . הגוף יעמוד
בכל התקנים המדרשים במפרט הטכני .
A . תוצרת געש או ש"ע באישור בלבד

במקרא

________72.00יח'

F - ג"ת תאורת לד אטום וגמיש מתוצרת08.085.0010
חברת Led Italy, מצופים PVC ובדרגת

אטימות IP68/IP67 גימור שקוף 2050 לומן
למטר 20 וואט למטר להתקנה שקועה . יבואן

געשאו ש"ע .ג"ת D בתכנית

________50.00מ'

G - גוף תאורת לד עגול להתקנה עה"ט מוגן08.085.0012
מים IP65 12 1200 LM דגם אודם קוטר 25

תוצרת געש או ש "ע ג"ת C בתכנית

________2.00יח'

גוף תאורת לד עגול להתקנה עה"ט מוגן מים08.085.0013
IP65 24W 2050 LM דגם גלבוע תוצרת

געש או ש "ע ג"ת H בתכנית

________2.00יח'

08.085.0018SMD פרופיל אךןמיניום לד ובתוכו סרט - H
IP65 ייעודי להתקנה סמויה חיצונית בעל
1400 ומעלה להארה קונטור של מבנה .

שטףlm/w 14 הספקw/m ואט גוון לפי
אדריכל ג"ת E במקרא התוכנית .כל יחידה 2

מטר אורך 25 רוחב 9 גובה . ניו לייט

________14.00מ'

גוף תאורה לד עגול להתקנה שקועה בתקרה08.085.0760
דוגמת חושן קבוע 80 הספק 8 וואט 1000

B לומן 4000 קלווין תוצרת געש או ש"ע ג"ת
בתכנית

________10.00יח'

סה"כ לתאורת לדים - פנים

נקודות מאור08.091

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/20228
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות08.091.0010
צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי

נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם
בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד
היציאהמהתקרה או הקיר ועד המפסקים,
מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או
חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או

משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע
ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם

נדרש, לרבות וו תליה

________100.00נק'

סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע08.092

נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת08.092.0010
N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד

P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת
בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית
התקעוכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז'

כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט,
לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל

מושלם

________25.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול08.092.0030
להתקנה ע"הט או תה"ט

________20.00יח'

תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או08.092.0070
מוליכים 2.5 ממ"ר

________25.00יח'

________2.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים08.092.0080

נקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה08.092.0110
כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת

עם בידוד P.V.C בחתך 5X1.5 ממ"ר,
מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה,

מהלוח עדבית התקע וכן בית תקע 16 אמפר,
מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות

הסתעפות, הכל מושלם

________1.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע תלת פזית עבור08.092.0120
כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר

________1.00יח'

סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות חשמל שונות08.093

נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות08.093.0490
צנרת וכבל 2.5X3 ממ"ר, מפסק זרם דו

קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או ש"ע

________1.00נק'

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר08.093.0500
כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות
כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר

קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד
הנקודה וכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק",

דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, הכל
מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

________2.00נק'

נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר08.093.0590
כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות

תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי
דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר

סיום דוגמת "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע

________3.00נק'

נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום,08.093.0700
גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה

צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה,
קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה

סמויה אוחשיפה, לרבות הקוים מתיבת
ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות

מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה

________30.00נק'

08.093.0720CAT-6A נקודת תקשורת אחודה מושלמת
עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה

או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי
GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות
אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות

________25.00נק'

נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות ומוליכים08.093.0820
או כבלים מהלוח דרך המפסק ועד המנוע,

מפסק או לחצן דו-כווני עם שעון שבת, חיבור
המנוע, הכל מושלם קומפלט (לתריס באורך

עד 1.5 מ')

________10.00נק'

סה"כ לנקודות חשמל שונות

חציבות ושונות בעבודות חשמל08.094

חציבה בקירות בלוקים עבור הנחת קו חשמל08.094.0010
בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני

טיח, מושלם

________50.00מ'

חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל08.094.0020
בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני

טיח, מושלם

________30.00מ'

אתור תקלה במתקן חשמל ותיקון קצר לרבות08.094.0400
החלפת נתיך שרוף (עבודה בלבד - עבור ציוד

ישולם בנפרד)

________1.00נק'

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

סה"כ לחציבות ושונות בעבודות חשמל

בדיקות בודק מוסמך, סריקות08.097
תרמוגרפיות ועוצמת תאורה

08.097.0020250X3 בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד
אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור

הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק
בעריכת המדידות

________1.00קומפ

סה"כ לבדיקות בודק מוסמך, סריקות
תרמוגרפיות ועוצמת תאורה

סה"כ למתקני חשמל

עבודות טיח09

הערות כלליות לפרק 09 עבודות טיח09.001

על הקבלן לבצע השלמות טיח ו\אן בטון בכל
מקום שיידרש ע"י האדריכל ו\או מנהל

הפרויקט,

לרבות טיפול בקונסטרוקציית ברזל חשופה
קיימת בכל היקף המבנה ובכל מקום אחר

שקיים במסגרת הפרויקט.

סה"כ להערות כלליות לפרק 09 עבודות טיח

סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי10

חיפויים מתועשים10.030

על הקבלן להציג ניסיון מוכח של עבודת
חיפוי כנ"ל במבנה ציבור בסדר גודל של

1000 מ"ר.

עבודות החיפוי כוללות טיפול ו\או הזזה ו\או
העתקה של כל מערכת קיימת על חזיתות
המבנה, בין אם מופיעה בתכניות ובין אם

תינתן הנחיה בשטח ע"י האדריכל ו\או מנהל
הפרויקט, הכל ע"פ הצורך,

לרבות ביצוע פתחי שירות ע"פ הצורך
.HPL במערכת חיפוי

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202211
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

תכנון מפורט וביצוע של מערכת חיפוי מסוג10.030.0002
"HPL" במידות משתנות ע"פ פרישת

האדריכל, לרבות קונסטרוקציה הנושאת את
מערכת החיפוי על קירות חוץ בתליה אופקי

/אנכי ישרה לרבות גליפים בתליה כולל
מערכת נושאת ובידוד פוליסטירן מוקצף

בעובי 3 ס"מ לפי תוכנית ובהתאם להנחיות
ופרטי יצרן. המחיר כולל תיקוני טיח או בטון

או כל אלמנט אחר שידרש לצורך הכנת פני
השטח לחיפוי, לרבות חיפוי אלמנטים גלויים

מפלדה, תכנון מפורט וביצוע של מערכת
קונסטרוקציה נושאת ככל שתדרש ע"י מהנדס

מוסמך לרבות הגשת חישובים סטטיים
וקבלת אישור מתכנן השלד והגשת תוכניות

SHOP DRAWINGS לאישור האדריכל. 

לרבות ביצוע החיפוי בהרחקה נקודתית
מהקיר של עד 70 ס"מ.

________925.00מ"ר

סה"כ לחיפויים מתועשים

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

10.031.0131
ריצוף משרדים בהיקף הפטיו:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80
ס"מ או 90/90 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר

________183.00מ"ר

שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.031.0132
מאריחי גרניט פורצלן בגוון לבן מט במידות

80/80 ס"מ

________145.00מ'

10.031.0133
ריצוף מסדרון:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80
ס"מ או 90/90 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר

________97.00מ"ר

שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.031.0134
מאריחי גרניט פורצלן בגוון לבן מט במידות

80/80 ס"מ

________93.00מ'

10.031.0135
ריצוף משרדים נוספים:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80
ס"מ או 90/90 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר

________456.00מ"ר

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ10.031.0136
מאריחי גרניט פורצלן בגוון לבן מט במידות

80/80 ס"מ

________330.00מ'

סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

חיפוי קירות10.050

חיפוי קירות פנים באריחי גרניט10.050.0010
פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ, מחיר

יסוד 45 ש"ח/מ"ר

________2.00מ"ר

סה"כ לחיפוי קירות

סימוני אזהרה בריצוף10.061

מחירון10.061.0100
דקל

לשיפוצים
ותחזוקה
מהדורת
ספטמבר

2021

נגיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר)
בדידים, מפלב"מ 316 (נירוסטה), בקוטר עד

26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה
(170 יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ), לפי דרישה

ת"י 1918 חלק 6

________340.00יח'

סה"כ לסימוני אזהרה בריצוף

סימון נגד החלקה בריצוף10.063

מחירון10.063.0250
דקל

לשיפוצים
ותחזוקה
מהדורת
ספטמבר

2021

Safety-Walk" נגיש- פס גרעיני קשיח מסוג
3M" למניעת החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק
על קצות שלחי מדרגות, על גבי רמפות או

משטחי דריכה, בגוון אפור, לפי דרישת ת"'
2279

________9.00מ'

סה"כ לסימון נגד החלקה בריצוף

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי10.100

פרופיל סף הפרדה מאלומיניום מדגם PT של10.100.0328
חברת "אייל ציפויים" או ש"ע במפגש בין סוגי

ריצוף שונים.

________9.00מ'

סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי

סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה11

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

צבע פנים11.011

צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים,11.011.0010
לרבות שלוש שכבות שפכטל, שכבת צבע
יסוד, "טמבורפיל" או ש"ע ושלוש שכבות

"סופרקריל 2000" או ש"ע, עד לקבלת גוון
אחיד.

________1,650.00מ"ר

סה"כ לצבע פנים

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ11.012.0010
בעיבוד "שפריץ" קיים בהתזה (כושר כיסוי

11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד
קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

בגוון שחור או כל גוון אחר ע"פ בחירת
האדריכל.

________925.00מ"ר

סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום12

חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע12.016

2 פריטים של חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת12.016.0370
קליל "בלגי" 4300 או 4350 או ש"ע, בשטח

מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר.

כל פריט בנוי מ4 אגפים- 2 אגפים בפתיחה
ציר עליון חשמליים (מנוע מתומחר בנפרד)

ושני אגפים קבועים.

זיגוג זכוכית טירפלקס ע"פ ת"י, הכל לפי
פריט A-05 ברשימות האדריכל או ש"ע

________8.00יח'

2 פריטים של חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת12.016.0371
קליל "בלגי" 4300 או 4350 או ש"ע, בשטח

מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר.

כל פריט בנוי מ6 אגפים- 2 אגפים בפתיחה
ציר עליון חשמליים (מנוע מתומחר בנפרד)

ו4 אגפים קבועים.

זיגוג זכוכית טירפלקס ע"פ ת"י, הכל לפי
פריט A-06 ברשימות האדריכל או ש"ע

________12.00יח'

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

סה"כ לחלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע

דלתות אלומיניום ציריות12.053

2 פריטים של דלת ציר אגף אחד במידות12.053.0510
110/230 ושני אגפים קבועים מצידה במידות
25/230 מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס
5500 או ש"ע, בשטח מעל 4.0 מ"ר ועד 6.0

מ"ר, זיגוג זכוכית טריפלקס ע"פ ת"י, הכל לפי
פריט A-04 ברשימות האדריכל או ש"ע

________8.30מ"ר

סה"כ לדלתות אלומיניום ציריות

מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן12.104

מחירון12.104.0010
דקל

לשיפוצים
ותחזוקה
מהדורת
ספטמבר

2021

CDC-" מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם
"D&H" '200/300" או ש"ע תוצרת חב

גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי
ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים

לשחרור עשן, צריכת זרם 0.5 אמפר
24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך

30 דק', לרבות מהלך פתיחה 300 מ"מ
למשקל חלון 200 ניוטון, תושבות ואביזרי

חיבור להתקנה מושלמת של המנוע כדוגמת
חב' "מטלפרס" או ש"ע

________8.00יח'

סה"כ למנועים חשמליים לחלונות שחרור
עשן

סורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות12.120
וכבש (רמפה) מאלומיניום

פרגולת הצללה קדמית.12.120.0220

לרבות קורות ראשיות, משניות ורכיבי עיגון
שונים, כולל מסגרת סגירה היקפית, עמודים,
וקירוי הפרגולה בגג "סנטף" תוצרת "פלרם"

או ש"ע.

A20 הכל בגוון לבחירת האדריכל, ע"פ פרט
ברשימות האדריכל.

________7.00מ"ר

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

פרגולת הצללה אחורית.12.120.0221

לרבות קורות ראשיות, משניות ורכיבי עיגון
שונים, כולל מסגרת סגירה היקפית, עמודים,
וקירוי הפרגולה בגג "סנטף" תוצרת "פלרם"

או ש"ע.

A20 הכל בגוון לבחירת האדריכל, ע"פ פרט
ברשימות האדריכל.

________3.00מ"ר

סה"כ לסורגים מאלומיניום ופוליקרבונט,
פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום

סה"כ לעבודות אלומיניום

עבודות אבן14

עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים14.020

אדני חלונות ("בורטז'ים") ברוחב עד 30 ס"מ14.020.0010
ובעובי 3-5 ס"מ מאבן בעיבוד "מלוטש" מאבן

חברונית לבנה ושיפוע לניקוז המים

________25.00מ'

סה"כ לעיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים

סה"כ לעבודות אבן

מסגרות חרש19

קונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת19.015
לקירות, תקרות וגגות

קונסטרוקצית פלדה קלה ומגולוונת לחיפוי19.015.0010
מעטפת מבנה בלוחות "HPL", מבוצעת מעל
מעקה גג קיים. הרכיבים האופקיים מבוצעים

במרחק של עד 50 ס"מ אחד מהשני.

הרכיבים האנכיים בגובה 80-110 ס"מ
מבוצעים במרחק של עד 200 ס"מ אחד

מהשני.

RHS 40/40/2 הכל עשוי מפרופילי פלדה
מגולוונים, לרבות כל החיזוקים, מחברים,
ברגים, ריתוכים ועוגנים וכל חומרי העזר

הנדרשים.

לפי פריט M-02 ברשימות האדריכל.

________215.00מ"ר

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

סה"כ לקונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת
לקירות, תקרות וגגות

סיכוך בלוחות פוליקרבונט19.050

מערכת קירוי מלוחות פוליקרבונט שטוח19.050.0310
בעובי 4 מ"מ, בגוונים שונים, דוגמת

"סנגלייז" תוצרת "פלרם" או ש"ע, לרבות
פרופילי אלומיניום, אביזרי חיבור ואיטום,
קונסטרוקציה נושאת ומשנית וכל האבזור

הנדרש להתקנה מושלמת של המערכת ע"פ
הנחיות היצרן ובהתאם לפרטי האדריכל.

________41.00מ"ר

מערכת קירוי מלוחות פוליקרבונט שטוח19.050.0311
בעובי 4 מ"מ, בגוונים שונים, דוגמת

"סנגלייז" תוצרת "פלרם" או ש"ע, לרבות
פרופילי אלומיניום, אביזרי חיבור ואיטום,
קונסטרוקציה נושאת ומשנית וכל האבזור

הנדרש להתקנה מושלמת של המערכת ע"פ
הנחיות היצרן ובהתאם לפרטי האדריכל.

________4.00מ"ר

סה"כ לסיכוך בלוחות פוליקרבונט

סה"כ למסגרות חרש

נגרות חרש וסיכוך20

רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה20.050
משופעת

רצפות סיפון (דק - Deck) סינטטי של חברת20.050.0100
"TREX" או ש"ע, דמוי עץ, בעובי 2.3 ס"מ,
לרבות חיפוי דפנות, כבש, ספסלים, ובניית

מערך מדרגות, הכל על פי תכניות ופרטי
האדריכל.בעל מעטפת חיצונית כנגד כתמים,

דהייה, שריטות והתחממות, מבוצע בהתקנה
נסתרת, לרבות קורות תמיכה תחתונות

ופירזול

________76.00מ"ר

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

מלוח מעץ אורן בעובי 5 ס"מ בשיפוע כנדרש20.050.0700
וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, כושר

העמסה 500 ק"ג. הרמפה עם שוליים משני
הצדדים בגובה עליון של 9 ס"מ ובגובה

תחתון מקסימלי של 5 ס"מ מפני המשטח
המוגמר, לרבות קורות תמיכה תחתונות.

נגיש- כבש סיפון (רמפה משופעת) (דק -
Deck) סינטטי של חברת "TREX" או ש"ע,

דמוי עץ, בעובי 2.3 ס"מ, לרבות חיפוי
דפנות, כבש, ספסלים, ובניית מערך מדרגות,

הכל על פי תכניות ופרטי האדריכל.בעל
מעטפת חיצונית כנגד כתמים, דהייה,
שריטות והתחממות, מבוצע בהתקנה

נסתרת, לרבות קורות תמיכה תחתונות
ופירזול

________17.00מ"ר

סה"כ לרצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה
משופעת

סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

רכיבים מתועשים בבניין22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011

מחירון22.011.0010
דקל

לשיפוצים
ותחזוקה
מהדורת
ספטמבר

2021

מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים)
בעובי כולל של 75 מ"מ, עם מסילה עליונה

ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד
גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו -

ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים
בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים

בנפרד)

________20.00מ"ר

מחירון22.011.0040
דקל

לשיפוצים
ותחזוקה
מהדורת
ספטמבר

2021

תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית
(בשני הצדדים)

________20.00מ"ר

סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות

תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס22.023

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202218

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 13269אתר דקל

http://www.dekel.co.il


מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי22.023.0110
שקועים דגם "פוקוס E" תוצרת חב'

"Ecophon" או ש"ע aw=0.95, אריח במידות
60/120 ס"מ. בעובי 20 מ"מ. המחיר כולל

את הפרופילים הנושאים (מפח מגולוון) ואת
T-15 ,('בגובה עד 1.0 מ) אלמנטי התליה

וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד
לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד

לאריחים 122 ש"ח/מ"ר)

________78.00מ"ר

תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי22.023.0111
שקועים דגם "פוקוס E" תוצרת חב'

"Ecophon" או ש"ע aw=0.95, אריח במידות
60/60 ס"מ. בעובי 20 מ"מ. המחיר כולל את

הפרופילים הנושאים (מפח מגולוון) ואת
T-15 ,('בגובה עד 1.0 מ) אלמנטי התליה

וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד
לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד

לאריחים 122 ש"ח/מ"ר)

________49.00מ"ר

סה"כ לתקרות תלויות פריקות, מאריחי
פיברגלס

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס22.026

תקרות גבס ו/או סינורי גבס ו/או קורות גבס22.026.0009
אופקי, אנכי, משופע, מעוגל וכו' מלוח גבס

לבן בעובי "½ לרבות קונסטרוקציית נשיאה
מפרופילי פח מגולוונים וכל החיבורים,

החיזוקים,שפכטל ב-2 שכבות, האיטומים,
עיבוד פתחים, הכנה לצבע וכל חומרי העזר

למיניהם. הכל קומפלט .

________143.00מ"ר

סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס

מחיצות מודולריות למשרדים - גימור22.042
מתכת, עץ או זכוכית

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

מחיצות מודולריות דגם "STRING 2" תוצרת22.042.0020
"MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב'

"INNOVATE", בעובי כולל של 100 מ"מ,
מורכבות ממודולים בחלוקה אנכית, אופקית

או משולבים עם אפשרויות לסוגי גימור שונים
בכל צד של המחיצה, כגון מתכת, עץ או
זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+6 מ"מ

מחוסמות ע"פ התקן), בחיבורים סמויים.
המודולים האטומים כוללים לוחות צמר

סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון
ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי
80 מיקרון בגווני RAL לבחירה, לרבות אטם

פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים.
המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות

(הנמדדות בנפרד)

לפי פריט G-1 ברשימות האדריכל או ש"ע.

________14.00מ"ר

22.042.0021
תוספת לסעיף 22.042.0020

יחידת דלת אינטגרלית זכוכית ממוסגרת דגם
"FRAME", תוצרת "MAARS" או ש"ע,

כדוגמת חב' "INNOVATE", ברוחב 100 ס"מ
ובגובה עד 295 ס"מ, כנף זכוכית מחוסמת

שקופה בעובי 8 מ"מ ממוסגרת בפרופיל
היקפי ממתכת, לרבות משקוף אלומיניום עם

אטמי ניאופרן ופרזול הכולל 3 צירי מיסב
מתכווננים, ידיות, מנעול, צילינדר ומעצור

דלת עשויים מנירוסטה

לפי פריט G-1 ברשימות האדריכל או ש"ע.

________1.00יח'

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202220

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 13269אתר דקל

http://www.dekel.co.il


מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

מחיצות מודולריות דגם "STRING 2" תוצרת22.042.0022
"MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב'

"INNOVATE", בעובי כולל של 100 מ"מ,
מורכבות ממודולים בחלוקה אנכית, אופקית

או משולבים עם אפשרויות לסוגי גימור שונים
בכל צד של המחיצה, כגון מתכת, עץ או
זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+6 מ"מ

מחוסמות ע"פ התקן), בחיבורים סמויים.
המודולים האטומים כוללים לוחות צמר

סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון
ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי
80 מיקרון בגווני RAL לבחירה, לרבות אטם

פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים.
המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות

(הנמדדות בנפרד)

לפי פריט G-2 ברשימות האדריכל או ש"ע.

________6.20מ"ר

מחיצות מודולריות דגם "STRING 2" תוצרת22.042.0023
"MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב'

"INNOVATE", בעובי כולל של 100 מ"מ,
מורכבות ממודולים בחלוקה אנכית, אופקית

או משולבים עם אפשרויות לסוגי גימור שונים
בכל צד של המחיצה, כגון מתכת, עץ או
זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+6 מ"מ

מחוסמות ע"פ התקן), בחיבורים סמויים.
המודולים האטומים כוללים לוחות צמר

סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון
ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי
80 מיקרון בגווני RAL לבחירה, לרבות אטם

פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים.
המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות

(הנמדדות בנפרד)

לפי פריט G-3 ברשימות האדריכל או ש"ע.

________6.20מ"ר

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202221

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 13269אתר דקל
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

מחיצות מודולריות דגם "STRING 2" תוצרת22.042.0024
"MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב'

"INNOVATE", בעובי כולל של 100 מ"מ,
מורכבות ממודולים בחלוקה אנכית, אופקית

או משולבים עם אפשרויות לסוגי גימור שונים
בכל צד של המחיצה, כגון מתכת, עץ או
זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+6 מ"מ

מחוסמות ע"פ התקן), בחיבורים סמויים.
המודולים האטומים כוללים לוחות צמר

סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון
ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי
80 מיקרון בגווני RAL לבחירה, לרבות אטם

פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים.
המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות

(הנמדדות בנפרד)

לפי פריט G-4 ברשימות האדריכל או ש"ע.

________6.60מ"ר

22.042.0026
יחידת דלת אינטגרלית זכוכית ממוסגרת דגם

"FRAME", תוצרת "MAARS" או ש"ע,
כדוגמת חב' "INNOVATE", ברוחב 100 ס"מ

ובגובה עד 295 ס"מ, כנף זכוכית מחוסמת
שקופה בעובי 8 מ"מ ממוסגרת בפרופיל

היקפי ממתכת, לרבות משקוף אלומיניום עם
אטמי ניאופרן ופרזול הכולל 3 צירי מיסב

מתכווננים, ידיות, מנעול, צילינדר ומעצור
דלת עשויים מנירוסטה

לפי פריט G-5 ברשימות האדריכל או ש"ע.

________1.00יח'

מחיצות מודולריות דגם "STRING 2" תוצרת22.042.0027
"MAARS" או ש"ע, כדוגמת חב'

"INNOVATE", בעובי כולל של 100 מ"מ,
מורכבות ממודולים בחלוקה אנכית, אופקית

או משולבים עם אפשרויות לסוגי גימור שונים
בכל צד של המחיצה, כגון מתכת, עץ או
זכוכית כפולה מזוגגת (בעובי 5+6 מ"מ

מחוסמות ע"פ התקן), בחיבורים סמויים.
המודולים האטומים כוללים לוחות צמר

סלעים. המחיצות כוללות פרופילים עליון
ותחתון ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי
80 מיקרון בגווני RAL לבחירה, לרבות אטם

פלסטיק שקוף להפרדה בין החומרים.
המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות

(הנמדדות בנפרד)

לפי פריט G-6 ברשימות האדריכל או ש"ע.

________7.80מ"ר

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202222

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 13269אתר דקל
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

22.042.0028
תוספת לסעיף 22.042.0027

יחידת דלת אינטגרלית זכוכית ממוסגרת דגם
"FRAME", תוצרת "MAARS" או ש"ע,

כדוגמת חב' "INNOVATE", ברוחב 100 ס"מ
ובגובה עד 295 ס"מ, כנף זכוכית מחוסמת

שקופה בעובי 8 מ"מ ממוסגרת בפרופיל
היקפי ממתכת, לרבות משקוף אלומיניום עם

אטמי ניאופרן ופרזול הכולל 3 צירי מיסב
מתכווננים, ידיות, מנעול, צילינדר ומעצור

דלת עשויים מנירוסטה

לפי פריט G-6 ברשימות האדריכל או ש"ע.

________1.00יח'

22.042.0029
יחידת דלת אינטגרלית זכוכית ממוסגרת דגם

"FRAME", תוצרת "MAARS" או ש"ע,
כדוגמת חב' "INNOVATE", ברוחב 90 ס"מ
ובגובה עד 295 ס"מ, כנף זכוכית מחוסמת

שקופה בעובי 8 מ"מ ממוסגרת בפרופיל
היקפי ממתכת, לרבות משקוף אלומיניום עם

אטמי ניאופרן ופרזול הכולל 3 צירי מיסב
מתכווננים, ידיות, מנעול, צילינדר ומעצור

דלת עשויים מנירוסטה

לפי פריט G-7 ברשימות האדריכל או ש"ע.

________1.00יח'

סה"כ למחיצות מודולריות למשרדים - גימור
מתכת, עץ או זכוכית

סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין

הריסות ופירוקים24

הריסת מבנה קשיח24.082

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202223

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 13269אתר דקל
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מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

הריסות ופירוקים קירות ומחיצות בנוייות24.082.0010
קיימות בלוקים/ גבס/ בטון בכל עובי נדרש

מטויחות ו/או מחופות ,פירוק חגורות ודלתות
לרבות משקופים, כל התיקונים הדרושים

ועיצוב פתחים, פירוק חיפוי מכל סוג מקירות
שאינם מיועדים להריסה, סתימת חורים

בבלוקים כתוצאה מהפירוק, פתיחת מעברים
וקידוחים בתקרות למעבר מערכות , פירוק
ריצוף קיים במקומות בהם יש צורך ,פירוק

שיפולים ,פירוק תקרות גבס ואקוסטיות מכל
הסוגים לרבות הקונסטרוקציה הנושאת

,פירוק ציוד וריהוט מכל הסוגים (נגרות,
מסגרות) , פירוק תשתיות חשמל ותקשורת
לרבות גופי תאורה, פירוק ושימור לשימוש

חוזר של מזגנים ותעלות. פירוק מערכות
אלומיניום (חלונות) קיימות פנימיים\חיצוניים

\במסדרונות, פירוק קירוי קל קיים לרבות
פירוק הקונסטרוקציה הנושאת שלו, פירוק

גמלוני בטון ובלוק, פירוק סורגים בהיקף
המבנה, פירוק מערכות קיימות בהיקף

המבנה וכן פירוק כל מערכת\אביזר\אלמנט
אחר בין שמופיע בתכניות ובין שתינתן

הנחיה בשטח להריסתו ע"י האדריכל ו\או
מנהל הפרויקט, פירוק\כריתה\עקירה ופינוי

של גינה פנימית קיימת פינוי פסולת הריסות
ופירוקים למקום שפך מאושר ע"י הרשויות
כולל תשלום אגרות ,העמסה ופריקה, הכל
קומפלט ע"פ תוכניות והנחיות המתכננים,

המזמין ומנהל הפרויקט ,של כל הדרוש לצורך
ביצוע שיפוץ המבנה.

________1.00קומפ

סה"כ להריסת מבנה קשיח

פירוק ושימור אלמנטים24.083

פירוק ושימור לשימוש חוזר של מזגנים24.083.0001
קיימים (יחידות חיצוניות) על חזיתות הבניין,

לרבות העתקתם לגג המבנה, לרבות חיבור
היחידות מחדש עד להתקנה מושלמת של
המערכת, לרבות אביזרי תליה ו\או עיגון

כדוגמת משטחי הנחה, כלובים, סורגים או כל
אביזר אחר ע"פ דרישת האדריכל.

כנ"ל לגבי כל תשתית קיימת אחרת, בין
שמופיעה בתכניות ובין אם תינתן הנחיה

בשטח ע"י האדריכל ו\או מנהל הפרויקט, הכל
ע"פ הצורך.

________1.00קומפ

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202224

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 13269אתר דקל

http://www.dekel.co.il


מקורסעיף
הסעיף

סה"כמחירכמותיח'תאור

פירוק סולם קיים לגישה לגג, לרבות שימור24.083.0002
לשימוש חוזר והתקנתו מחדש לאחר חיפוי

המבנה, לרבות הארכת קונס' הסולם ע"פ
הצורך, לאישור קונסטורקטור מטעם הקבלן.

________1.00קומפ

סה"כ לפירוק ושימור אלמנטים

סה"כ להריסות ופירוקים

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202225

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 13269אתר דקל
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ריכוז תתי פרקים למועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים06.020

סורגי פלדה, תושבות למזגן, רשתות להרחקת יונים ופרופילי פלדה06.051

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק06.055

מתקני תברואה07

כיורים וקערות07.042

ברזים וסוללות07.045

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים07.046

עבודות אינסטלציה שונות07.047

מתקני חשמל08

צנרת חשמל פלסטית08.021

תעלות כבלים08.023

(XLPE) N2XY כבלי נחושת08.031

מוליכי נחושת מבודדים08.034

מוליכי נחושת גלויים08.035

מופות לכבלים08.036

כבלים חסיני אש08.037

הארקות והגנות אחרות08.040

C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות08.061

C מא"זים אופיין08.062

ממסרים ומגענים08.066

שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדיד08.069

מפסקי זרם למאור08.071

בתי תקע08.072

אביזרי חשמל שונים08.073

גופי תאורת חרום08.083

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202226

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 13269אתר דקל
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תאורת לדים - פנים08.085

נקודות מאור08.091

נקודות בתי תקע08.092

נקודות חשמל שונות08.093

חציבות ושונות בעבודות חשמל08.094

בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה08.097

עבודות טיח09

הערות כלליות לפרק 09 עבודות טיח09.001

עבודות ריצוף וחיפוי10

חיפויים מתועשים10.030

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה10.031

חיפוי קירות10.050

סימוני אזהרה בריצוף10.061

סימון נגד החלקה בריצוף10.063

תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי10.100

עבודות צביעה11

צבע פנים11.011

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

עבודות אלומיניום12

חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע12.016

דלתות אלומיניום ציריות12.053

מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן12.104

סורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום12.120

עבודות אבן14

עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים14.020

מסגרות חרש19

קונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת לקירות, תקרות וגגות19.015

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202227
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סיכוך בלוחות פוליקרבונט19.050

נגרות חרש וסיכוך20

רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת20.050

רכיבים מתועשים בבניין22

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות22.011

תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס22.023

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס22.026

מחיצות מודולריות למשרדים - גימור מתכת, עץ או זכוכית22.042

הריסות ופירוקים24

הריסת מבנה קשיח24.082

פירוק ושימור אלמנטים24.083

סה"כ

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ למועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)

סה"כ למועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)

__________נגרות אומן ומסגרות פלדה06

__________מתקני תברואה07

__________מתקני חשמל08

__________עבודות טיח09

__________עבודות ריצוף וחיפוי10

__________עבודות צביעה11

__________עבודות אלומיניום12

__________עבודות אבן14

__________מסגרות חרש19

__________נגרות חרש וסיכוך20

__________רכיבים מתועשים בבניין22

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202228
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סה"כ למועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)

__________הריסות ופירוקים24

__________סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

__________סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

זרתא סטודיו בע"מ
מועצה איזורית חוף אשקלון - משרדי הועדה

מועצה איזורית חוף אשקלון (משרדי הועדה)-(מאוחד 03)
עמוד 05/01/202229
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